
РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми – Институт 

за гората - БАН 

 

РП I.1.4.1. Оценка на деградационни процеси в планински водосбор 

Деградацията на почвите и последиците от нея са един от най-сериозните екологични 

проблеми в световен мащаб. През последните десетилетия вследствие на деградационите 

процеси са нанесени значителни щети върху селското и горското стопанство, увеличили са се 

загубите на почвен органичен въглерод, влошило се е качеството на водите и е намаляла 

продоволствената сигурност.  

Всяка година плодородните почви намаляват, а ерозията на почвата се смята за най-

голямата заплаха за тях (Montanarella et al., 2016; Lal, 2017). Ерозията увеличава риска от 

свлачища, емисиите на парникови газове и загубата на почвен органичен въглерод (Lal, 2019). 

Тя е и една от най-големите заплахи за почвите в Европа. Деградация на почвите от ерозия е 

установена на почти 12% от територията на Европа (Panagos et al., 2014), а за България се 

изчислява, че загубите са в размер на 59 милиона тона в обработваеми земи, тъй като в горите те 

са около 1,1 милиона тона (Report, 2020).  

За да се смекчи влиянието на деградационните процеси, най-често се използват различни 

дейности, като основните препоръки са спазване на добри земеделски и екологични практики и 

мониторинг на състоянието на почвите. Мониторингът се извършва, чрез прилагане на различни 

модели за оценка, чрез които се установява моментното състояние и очакваните промени в 

засегнати територии. Информацията, която се получава при прилагането на модели дава 

възможност за бързо определяне на правилните практики за намаляване на риска и възможност 

за управление до някаква степен на негативните процеси. Интерес представлява и прилагане на 

биомониторинговия подход за определяне на замърсяването, което също е показател за 

деградационните процеси. 

Проучваният водосбор е формиран от главното течение на река Джерман (приток на 

Струма), в територията му над гр. Дупница (Фиг.1). На територията на водосбора, през 2021 г. са 

заложени 13 пробни площи в култури от бял бор и черен бор. Културите са избрани според 

надморската височина, възрастта, наклона и изложението на терена.   

 

 
Фиг. 1. Местоположение на основното течение на река Джерман 



Дейност 1. Оценка на атмосферното замърсяване в горски екосистеми чрез 

биоиндикатори 

За определяне на замърсяването в горските екосистеми е приложена методика и 

пространствен модел на мокро и сухо отлагане на тежки метали и токсични елементи от 

атмосферата, оценено чрез съдържанието им в Hypnum cupressiforme Hedw и е използвана 

стандартна методика (Frontasyeva et al., 2014). Този методичен подход е приложен успешно и в 

други планински райони на страната, в които има антропогенно въздействие, например в 

резултат на рудодобив, или в които е налице потенциален риск от трансграничен пренос (Gecheva 

et al. 2016; 2019).  

Веднага след събирането от наблюдаваните обекти Сапарева баня (СП) и Овчарци (ОВ), 

всички проби са увити в аналитично чисти полиетиленови пликове, съхранени и транспортирани. 

В лаборатория пробите са почистени поотделно механично, за да се премахне залепналия 

субстрат, изсушени при 80° С в продължение на 48 часа, смлени, хомогенизирани, и пренесени 

за последващи анализи в Геологически институт „Ст. Димитров“ и Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“. 

Във всички проби от настоящото изследване са анализирани следните елементи: S, P, As, 

Hg, Se, Zn, Pb, Co, Cd, Ni, B, Mn, Fe, Cr, Mg, Cu, Al, Ca, Ba, Na и K. Аналитичната прецизност е 

осигурена с повторения петкратно отчитане на елементите във всяка проба, празни проби и 

стандартни разтвори със съответното аналитично качество (Merck). Използвани са стандартни 

материали - първият M2 (съдържащ повишени концентрации метали) и M3 с фонови нива 

(Steinnes et al., 1997). Получените концентрации са изразени в mg kg-1 суха маса.  

Макро- и микроелементи 

В низходящите редове на анализираните 21 елемента, в тъканите на мъховете доминира 

калцият (n=5). От микроелементите в най-големи количества се установява цинк (n=5). Трябва 

да се отбележи, че цинкът е съществен елемент за растенията (включително мъховете), което 

означава, че има естествена фонова концентрация на цинк в мъховете. По-долу са представени 

низходящите редове по наблюдаваните обекти, за мъхове: 

1. (СП 1):  Ca > K > P > Mg > S > Fe > Al > Na > Mn > Zn > Se > Ni > Cr > Cu > As = Hg = Co = Cd > 

Ba = Pb 

2. (СП 2): Ca > K > S > Fe > Mg > Al > P > Mn > Na > Se > Zn > Ba > Cr > Ni > Cu > As > Pb > Hg > 

Co > B = Cd 

3. (СП 3): Ca > K > Fe > Mg > Al > P > S > Na > Mn > Se > Zn > Ni > Cr > Ba > Co > As > Cu > Hg = 

Pb > B = Cd 

4. (ОВ 1): Ca > K > S > Fe > Al > Mg > P > Mn > Na > Se > Zn > Cr = Ba > Ni > Hg > Pb > As = Cr = 

Co > B = Cd 

5. (ОВ 2): Ca > K > Al > S > P > Fe > Mg > Na > Mn > Se > Zn > Ba > Pb > Cr > As > Hg = Co > Cu > 

Ni > B = Cd  

Максималните концентрации на елементите (Cr, Hg, S, Mn, Mg, Fe, Al) са установени във 

проби от мъхове при обект 4 - OB 1. Максималните стойности на Pb, Zn, Ba, P, Na и Ca се 

наблюдават във проби при обект 5 – ОВ 2. Минималните стойности на елементите арсен, живак, 

селен, хром, кобалт, барий, олово, цинк, сяра, магнезий и желязо са установите при пробна площ 

1. (Табл. 1). 

От анализираните 21 макро- и микроелементи най-силно варира елементът Ni (61 пъти), 

следван от Ba (35 пъти), Pb (17 пъти), Cu (5 пъти), следвани от Cr, Fe и Al (4 пъти), As, Se, Zn (3 

пъти), S (2,5 пъти), Hg и Mn (2 пъти). Медианите на анализираните елементи в проби от мъхове 

в района на река Джерман, Рила планина са следните: Ca > K > S > Al > Fe > Mg > S > Mn > Na > 

Se > Zn > Ba > Cr > Ni > As > Pb > Cu > Hg > Co > B = Cd. 

 

 



Таблица 1. Максимални, минимални концентрации и медиани в проби от мъхове, район на р. 

Джерман, Рила планина 

Елемент, mg kg-1 Максимум Минимум Медиана 

As 3,3 1,0 2,5 

Hg 2,0 1.0 1,1 

Se 40,0 12,5 36,3 

Cu 3,3 0,7 1,8 

Cr 20,0 4,7 10,1 

Co 5,0 1,0 1,0 

B n.d n.d n.d 

Ba 28,3 0,8 15,6 

Pb 17,5 1,0 1,9 

Zn 30,5 12,7 21,5 

S 2486,6 792,2 1672,9 

P 1584,7 1029,0 1301,3 

Ni 12,2 0,2 7,5 

Na 210,4 66,7 95,4 

Mn 133,4 55,4 115,3 

Mg 1755,0 1152,8 1398,4 

K 4321,2 3474,2 3800,9 

Fe 2847,9 684,5 1553,1 

Cd 1 n.d - 

Ca 6739,3 5150,6 6135,6 

Al 2799,2 631,3 1584,3 

As 3,3 1,0 2,5 

Hg 2,0 1,0 1,1 

Se 40,0 12,5 36,3 

 

 

Тежки метали и токсични елементи 

Сравнението на отчетените нива в концентрациите на тежките метали и токсичните 

елементи в тъканите на мъхове (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Hg и Zn) на територията на 

проучвания район и предходни налични данни, могат да бъдат обобщени по следния начин: 

Измерената максимална стойност на Al през 2019 г. (2799,2 mg kg-1) е сходна с 

максималната концентрация, регистрирана в района на Западни Родопи през същия отчетен 

период (Gribacheva et al., 2021), и близо 4 пъти по-ниска от тази измерена на територията на 

България при националното пробонабиране през 2015-2016 г. (Frontasyeva et al., 2020). 

Минималната стойност на Al е около 2 пъти по-ниска от концентрацията, измерена за Западни 

Родопи и близо 2 пъти по-висока от тази за България през 2015-2016 г. Далеч от местните 

източници на замърсяване, алуминий е добър показател и индикатор за замърсяване чрез 

минералните частици, главно при изветряне с почвения прах, тъй като той е наличен във високи 

концентрации в земната кора. Ето защо пространственият модел на алуминиевите концентрации 

в мъхове може да даде индикация за приноса на вятъра и повторното отлагане на металите в 

мъхове, което отразява до известна степен исторически отлагането на тежки метали.  

Концентрацията на елемента As (3,3 mg kg-1) е близо 8 пъти по-ниска от измерената 



стойност за същия период на територията на Западни Родопи (26,8 mg kg-1) и четири пъти по-

ниска от отчетената в България през 2015-2016 г. (12,8 mg kg-1). Минималната стойност измерена 

в проучвания район е сходна с минималната за Западни Родопи през 2019 г. и 11 пъти по-висока 

от тази за България (0,09 mg kg-1) през 2015-2016 г. 

За Cd максимално отчетена стойност за проучваната територия (1 mg kg-1) е приблизително 

3 пъти по-ниска от тази за Западни Родопи  (3,4 mg kg-1) и сходна с тази за България.  

Концентрациите на елемента Cr в изследваната територия (20 mg kg-1) е сходна с тази за България 

2015-2016 г. (Frontasyeva et al., 2020) и близо 1,5 пъти по-ниска от тези измерени в района на 

Западни Родопи (29,7 mg kg-1). Минималните стойности в пункт Сапарева баня 1 (4,7 mg kg-1) 

надвишават минималните за България близо 21 пъти (0,2 mg kg-1). Концентрациите на елемента 

хром в изследваният пункт са по-ниски от измерените минимални стойности за Западни Родопи 

(2 пъти). 

Максималната концентрация на Cu за 2019 г. (3,3 mg kg-1) е около 3 пъти по-ниска от тази 

измерена в района на Западни Родопи (8,7 mg kg-1) и близо 14 пъти по-ниска от тази регистрирана 

за България през 2015-2016 г. Минималната стойност при пункт Овчарци 2 е близо 5 пъти по-

ниска от тази за България и Западни Родопи. 

В изследвания район нивата на Fe са сходни с максималната концентрация за Западни 

Родопи през 2019 г. и близо 2,5 пъти ниски от тези за България (7240 mg kg-1). Стойностите на 

изследвания от нас елемент са по-високи от минималните за Европа (3 пъти). 

Измерената максимална концентрация на Ni през 2019 г. (12,2 mg kg-1) е около 2  пъти по-

ниска от тази за Западни Родопи (25 mg kg-1). Минималните концентрации за проучвания район 

са приблизително 2 пъти по-ниски от минималните за България през 2015-2016 г. 

Максималната концентрация на елемента Pb е 17,5 mg kg-1, което е приблизително 6 пъти 

по-ниска концентрация, от тази отчетена за Западни Родопи и България (103 mg kg-1). 

Концентрацията на цинк, измерена през 2019 г. (30,5 mg kg-1) е 3 пъти по-ниска от 

максималната за Западни Родопи и България (97/103 mg kg-1). 

Измерената максимална концентрация на Hg през 2019 г. (2 mg kg-1) е около 11  пъти по-

ниска от тази за Западни Родопи през същия отчетен период (22 mg kg-1). Минималните 

концентрации за проучвания район са приблизително 3 пъти по-ниски от минималните за 

Западни Родопи. 

По отношение на медианите, концентрацията на тежки метали и токсични елементи в 

проучваната територия са значително по-ниски от всички медиани за Западни Родопи и 

България, с изключение на желязо. 

Направеното сравнение показва, че разликата между максималните концентрации в 

Западни Родопи и проучвания район са най-големи за живак (11 пъти), арсен (8 пъти), олово (5 

пъти), мед, цинк и кадмий (3 пъти), никел (2 пъти). Максималните нива на мед са 14 пъти по-

високи при проучванията, проведени през 2015-2016 г. в България, за олово 6 пъти, а алуминий 

4 пъти.  

По отношение на измерените минимални концентрации за проучвания район те са по-

ниски от всички докладвани минимални за същия период на територията на Западни Родопи. 

Най-силно впечатление прави елементът никел – 55 пъти по-ниски стойности. Минималната 

стойност на As и Cu е 11 и 5 пъти съответно по-висока от концентрацията, измерена през 2015-

2016 г., а на Cr – 21 пъти (Frontasyeva et al., 2020).  

 

Дейност 2. Оценка на риска от ерозия и определяне на „горещи“ точки 

Оценката на потенциалния и действителния риск на ерозията в настоящото проучване е 

направена само за горските територии, като е приложена приетата за внедряване у нас „Методика 

за изготвяне на национална дългосрочна програма за защита от ерозия и порои в горския фонд” 



(Маринов и др., 2007; Маринов и др., 2009). Използвани са  възможностите на Географските 

информационни системи за оценка и картиране на факторите на ерозията (валежи, релеф, почва 

и растителност). Подотделът, определен в горскостопанските планове, е основна единица за 

площ.  

Влиянието на валежите върху развитието на ерозията е оценено чрез индекс на дъждовете 

(R фактор). Използвана е картата за разпределение на площите в страната според стойностите на 

R фактор (Русева и др., 2010 а, б).  

Индексът на почвата (Is) и оценката на влияние на растителността са определени за всеки 

подотдел от данни, посочени в горскостопанските планове. За оценка на топографския фактор 

(наклон на склоновете) е използван дигитален модел на терена (DEM).  

Потенциалният риск от ерозия на почвата се определя като произведение от ерозионния 

индекс на дъждовете, индекса на наклона и индекс на почвата.  

Действителният риск от ерозия на почвата се определя от произведението на индекса на 

потенциален риск и индекса на растителната покривка в 6 степенна скала – от много слаб (индекс 

1) до силен (индекс 6). Оценката на горските територии във водосбора се прави според 

получената стойност от сбора на степените „среден”, „среден до силен” и „силен” действителен 

ерозионен риск. 

Разпределението на горските територии по потенциален ерозионен риск (Табл. 2) показва, 

че 19,33% от територията е с „слаб” потенциален риск от ерозия, 57,74% – със „среден” и 22,93% 

– със „силен”. Това разпределение позволява да се каже, че крайната оценка за горските 

територии в горната част на водосбора на Джерман е „среден” потенциален риск от ерозия на 

почвата.  

 

Таблица 2. Потенциален риск от ерозия 

Потенциален риск от ерозия Разпределение на горските територии 

Индекс Степен площ, кm2 площ,% 

1 Слаб 7,2 19,33 

2 Среден 21,6 57,74 

3 Силен 8,6 22,93 

Общо 37,45 100 

 

От пространственото разпределение на териториите в риск, добре се вижда, че само в най-

ниската част на водосбора, горските територии са със „слаб“ риск, а подотделите със „силен“ 

риск са предимно около водните течения (Фиг. 2).   

 



 
Фиг. 2. Потенциален риск от ерозия 

 

Наличието на зони със „силен“ риск (индекс 3) показва, че при неправилно стопанисване 

на тези отдели ще доведе до силно  влошаване на условията на средата и съответно деградацията 

на почвата ще достигне нива, които много трудно ще бъдат овладени. Същото твърдение важи и 

за районите със „среден“ риск (индекс 2), които могат да преминат съответно към „силен“ риск. 

Освен факторите на средата, като релеф, почви, особености на дървесната растителност, под 

внимание трябва да бъдат поставени и осезаемите промени в климатичните условия, които също 

спомагат за увеличаване на деградацията. 

Резултатите за действителен риск от ерозия са представени в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Действителен риск от ерозия 

Действителен риск от ерозия Разпределение на горските територии 

Индекс Степен площ, кm2 площ,% 

1 мн. слаб 4,48 11,96 

2 слаб 12,18 32,52 

3 слаб до среден 4,49 12,01 

4 среден 7,85 20,96 

5 среден до силен 7,27 19,43 

6 Силен+ 1,16 3,12 

Общо 37,45 100 

 

Разпределението по площ на различните степени показва, че преобладаващата степен е 

„слаб“ действителен риск, а следващата по площ е “среден“. Това разпределение позволява да се 

направи крайна оценка за „слаб до среден“ действителен риск от ерозия на горските територии. 

Наличието на зони със „среден“, „среден до силен“ и „силен“ риск (индекси 4, 5 и 6), които са 

около 30%, е индикация, че съществува риск от формиране на значителен воден отток и 

пренасяне на наноси. Внимание трябва да се обърне на лесовъдските мероприятие в тези отдели, 

като трябва да се използват възможни най-щадящи практики. 



От пространственото разпределение на действителният риск в горските територии (Фиг. 

3), се вижда, че териториите оценени със „силен“ потенциален риск са със степени „среден“ и 

„среден до силен“ действителен риск. Което отново трябва да насочи вниманието към 

правилните мерки в тези отдели. По-голяма част от териториите с висок риск от ерозия са отново 

при горските територии около водните течения, което показва вероятно наличие на брегова 

ерозия. При бреговата ерозия разрушаването и пренасянето на наноси по течението става 

значително по-бързо и лесно, което при наличието на екстремни събития, като интензивни 

валежи, може да доведе до сериозни наводнения в долната част на водосбора, където се намират 

населените места. 

 

 
Фиг. 3. Действителен риск от ерозия 

 

Дейност 3. Създаване на база данни за горските екосистеми, природните фактори и 

деградационните процеси 

Получени са данни за основните фактори на ерозията в горските територии, като е 

определено тяхното пространствено разпределение и разпространението им по площ. От 

ерозионния индекс на дъждовете, с най-голямо разпространение са силно ерозионните дъждове 

– на 55% от горските територии, а 42% са териториите на стръмни терени (Табл. 4).  

 

Таблица 4. Разпределение на горските територии според основи фактори на ерозията 

 R фактор Площ, km
2

 
Почвен 

индекс (Is) Площ, km
2

 
Индекс на 

наклона Плош, km
2

 

1 8,6 1 32,49 1 1,3 

2 8,3 2 2,03 2 5,7 

3 20,6 3 2,93 3 14,8 

    4 15,7 

Общо 37,45 - 37,45 - 37,45 

 

Тези два фактора, заедно с данните за почвения индекс, който е определен в предходния 

отчетен период, представят условията в горските територии, като изключително благоприятни 

за развитие на ерозионни процеси.  

Определено е и разпределението по площ на индекса на растителността (Табл. 5), който е 

основен за определяне на действителния риск от ерозия по избраната Методика. От таблицата се 



вижда, че с пълна защита според този индекс са малко над 18%, със средна защита са около 14 

% и със слаба защита са 5,5%. 

 

Таблица 5. Разпределение на горските територии според индекса на растителността 

Индекс на 

растителността 
Вид подотдел 

Площ, 

km
2

 

1 Култури и естествени насаждения с пълнота 0,6 18,4 

2 Култури и естествени насаждения с пълнота 0,3-0,6 13,6 

3 
Редини, нелесопригодни площи, голини, ровини, пожарища, табани, 

свлачища, сипеи, срутища,  насипи, разливища, сечища 
5,5 
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РП I.1.4-2 Биологичната продуктивност и улавяне на въглерода в горите във връзка с 

климатичните промени. 

 

РП I.1.4-2.1. Биопродуктивност на горите в условия на климатични промени. 

Част от основните задължения на лесовъдите и собствениците на гори е поддържането и 

опазването на тяхната биологична продуктивност. За осъществяване на тази цел са необходими 

точни методи за определяне на продуктивността на единица горска територия и познания за 

влиянието върху нея на различните горскостопански практики (Grier et al., 1989). 

Продуктивността на горските екосистеми може да се измерва по различни начини и в 

различни величини. Например, може да бъде измерена продуктивността по отношение на 

задържането на въглерод, производството на дървесина, вода или биомаса, на недървесни 

продукти и др. Продуктивността на горите се определя от няколко фактора: климат, почва, 

горскостопанска практика и генетичен потенциал на дървесните видове, формиращи горските 

насаждения (Johnston et al., 2006). Комбинацията от климатичните и почвени условия, които 

оказват влияние върху развитието на гората обикновено се нарича продуктивност на 

месторастенето.  

Разграждането наорганичните отпадъци е основен процес в екосистемите, който поддържа 

продуктивността на екосистемата и е свързан с изменението на климата. Този процес е част от 

глобалния наземен цикъл на въглерода и е част от редица експерименти, включително и в 

настоящия проект с оглед проучването му във високопланински райони. Разграждането на 

органичните отпадъците представлява част от наземния хранителен цикъл и функционирането 

на екосистемата, тъй като чрез този процес повече от 50% от нетната първична продукция се 

връща в почвата (Wardle et al., 2004) и 60 Pg C година-1 се връща в атмосфера (Houghton, 2007). 

Разграждането на отпадъците играе жизненоважна роля в хранителния баланс на горските 

екосистеми, а тяхното голямо значение и висока степен на уязвимост налага нови проучвания. 

Понастоящем такъв тип проучвания са ограничени главно в тропическите и умерените гори 

(Krishna, Mohan, 2017). Цикълът на хранителни вещества е пряко свързано с производителността 

в горските екосистеми, като осигурява налични хранителни вещества за растежа на растенията 

(Krishna, Mohan, 2007). Тъй като отпадъците са основният източник на почвен органичен 

въглерод (SOC), първичното производство обикновено се оценява чрез количеството на 

органичните отпадъци и след това по височините и диаметрите на дърветата (Vitousek, 1982). 

В горските екосистеми флората се влияе най -значително от рециклирането на хранителни 

вещества от растителните отпадъци (Vesterdal, 1998, Wedderburn, Carter, 1999) и разлагането 

протича чрез множество механизми, особено хетеротрофно потребление на органични 

съединения (Bezkorovainaya, 2005) и връщане на въглерод в атмосферата като CO2 чрез 

хетеротрофно дишане на почвени микроорганизми и животни (Chandrasekhara, 1997; Schimel, 

1995; Wachendorf et al., 1997). 

Разлагането на растителните отпадъци може да бъде разделено на поне два етапа (Berg, 

McClaugherty, 2003). Ранният етап на разлагане (около 0 до 40% загуба на маса) се характеризира 

с излужване на разтворими съединения и с разлагане на разтворима и нелигнифицирана целулоза 



и хемицелулоза (Couteaux et al., 1995; Heim, Frey, 2004), а късният етап (около 40–100% загуба 

на маса) обхваща разграждането на лигнифицираната тъкан. Разграждането на разтворимите 

вещества и ранното разграждане на хемицелулози и целулоза са доста бързи процеси и 

измерените скорости на ранен етап в полеви експеримент са били поне два пъти по-високи от 

тези в късния етап (Berg, McClaugherty, 2003). Друга специфична разлика е, че в много ранен 

стадий, широколистнитната горска постилка губи маса по-бързо от иглолистната (Berg, Ekbohm 

1991). Скоростта на рециклиране на хранителни вещества от растителните отпадъци зависи от 

няколко биотични и абиотични фактора, включително химичния състав на отпадъците, 

микробния състав и активност и климатичните фактори, като температура и влага, които влияят 

върху активността на хетеротрофна декомпозиторна общност (Aerts, 1997; Cleveland et al., 2014; 

Cornwell et al., 2008; Lehmann, Kleber, 2015; Tamura et al., 2017). Структурата на фауната, особено 

влиянието на земните червеи, все повече се признава като възможен четвърти важен фактор 

(Bohlen et al. 1997, Dechaine et al. 2005). 

По принцип разграждането на свежия опад в горската постилка се увеличава както с 

повишаване на температурата, така и с валежите (Meentemeyer 1978). Климатът може директно 

да модулира процеса на разлагане от микробите чрез въздействие върху енергията на активиране 

на съединенията в постелята (Davidson, Janssens, 2006; Conant et al., 2011). Косвено, климатът 

може да повлияе на разграждането на органичните отпадъци чрез взаимодействие с 

физиологията на растенията и резорбцията на хранителни вещества, като по този начин модулира 

химичния състав на растителните отпадъци на етапите на тяхното формиране (Suseela, Tharayil, 

2018). Този общ модел на разлагане може също да бъде повлиян от променливостта в качеството 

на отпадъците, която също има съществена роля за процеса. В тази връзка в рамките на задачата 

се проучват горски екосистеми от различни биогеографски райони в страната с различна форма 

на стопанисване като част от по-широкообхватно проучване за оценка на промяната в загубата 

на маса на ранен етап на различни видове екосистеми и да се фокусира върху ефекта на ключови 

фактори - климат, тип отпадъци и тип земеползване върху скоростта на разлагане на органичната 

материал в горската постилка. 

Най-общо експериментът се провежда съгласно методика и дизайн, определени в рамките 

на световната инициатива TeaComposition, която включва използването на пакетчета чай като 

стандартизиран показател за разлагане, предложен от Keuskamp et al. (2013) и прилага 

стандартизиран протокол, адаптиран за глобални и дългосрочни приложения. Използвани са два 

вида чаени материали с различни качества: зелен чай, зелени листа (Camellia sinensis; EAN №: 8 

722700 055525) с високо съдържание на целулоза и очаквано бързо разграждане, и чай Ройбос 

(Aspalanthus linearis; EAN №: 8 722700 188438) с високо съдържание на лигнин и очаквано бавно 

разлагане (Keuskamp et al., 2013). Материалът на торбата е изработен от тъкан найлон и има 

размер на окото 0,25 mm, позволяващ достъп до микрофауна (Bradford et al., 2002), микробите и 

много фините корени. Преди началото на инкубацията всички торбички с чай са изсушени при 

70°С в продължение на 48 часа и първоначалното тегло беше записано. Всяка торба беше 

идентифицирана с уникален номер и беше заровена в горните 5 cm от горния почвен слой (от 

значение за разлагането на отпадъците) в изследваните пробни площи. 

Избрани са две хомогенни области (парцели) на разстояние най-малко 1 m във всяка пробна 

площ. През 2016 г. във всеки от двата блока бяха инсталирани две повторения от двете качества 

на отпадъците (зелен чай и чай Rooibos) (Табл. 1). Чаените торбички бяха събрани на всички 

места след тримесечен инкубационен период, повторени отново след 1 година и след 2 години. 

Чаените торбички се почистват от почвата и корените, изсушават се в сушилня при 70°С в 

продължение на 48 часа и се записва теглото на останалия чай (без торбичка). Средно тегло на 

торбата (40 празни пакетчета чай бяха изчислени на 0,248 g на торбичка) беше използвано за 

оценка на количеството на чая преди инкубацията.  



Таблица 1. Основни характеристики на експерименталните обекти 

Обект 
Географски 

координати 

Ср. 

темпер. 

to C 

Валежи 

mm 

Изложе-

ние 

Земе-

ползване 

 

Почвен 

тип 
Дървесен вид 

Беклемето 

BKF 

42 46 57 N 

24 36 34 E 
6.4 671.3 SW 

Natural 

Forest 

District 

Cambisols 
Fagus sylvatica 

София ИГ 

SCA 

42 37 48 N 

23 21 12 E 
8.9 836.5 SW 

Urban 

Forest 
Alluvial Cedrus atlantica 

София ИГ 

SGR 

42 37 51 N 

23 11 75 E 
8.9 836.5 SW 

Urban 

Grassland 
Alluvial Poaceae 

Говедарци 

GPA 

42 13 57 N 

23 26 29 E 
5.7 802.8 SW 

Natural 

Forest 

District 

Cambisols 

Pinus sylvestris 

Picea abies 

Говедарци 

GNS 

42 15 43 N 

23 26 20 E 
5.7 802.8 SW 

Natural 

Forest 

District 

Cambisols 
Picea abies 

Говедарци 

GPS 

42 15 16 N 

23 26 17 E 
5.7 802.8 SW 

Natural 

Forest 

District 

Cambisols 
Pinus sylvestris 

Говедарци 

GGR 

42 14 25 N 

23 26 25 E 
5.7 802.8 SW 

Natural 

Grassland 

District 

Cambisols 

Asteraceae 

Poaceae 

 

Част от резултатите са представени в междинния отчет, като в периода до края на годината 

са извършени допълнителни анализи на събраните данни и се подготвя публикация по темата. 

В обобщение може да се потвърдят установените значителни разлики в скоростта на 

разлагане между торбичките с чай Roibos (с високо съдържание на лигнин и очаквано бавно 

разграждане) и торбички със зелен чай (с високо съдържание на целулоза и очаквано бързо 

разлагане), което предполага ефект на качеството на постилката (Табл. 2). Както е известно, 

бавните темпове на разлагане водят до натрупване на органични вещества и хранителни запаси 

в почвата, докато бързите темпове на разлагане помагат да се посрещнат изискванията за прием 

на растенията (Isaac and Nair 2005). Също така специфичните особености и разнообразието на 

отпадъците влияят върху активността на почвените микробни съобщества и процеси по време на 

разлагането (Chapman и Koch 2007). 

 

Таблица 2. Загуба на тегло за Rooibos и Green tea 

 Сума на 

квадратите df 

Ср. 

квадратично F Sig. 

Roibos tea  

Между групите  
1.945 1 1.945 181.893 .000 

В групите  .128 24 .011   

Общо  2.073 25    

   Сума на 

квадратите 
df 

Ср. 

квадратично 
F Sig. 

Green tea  

Между групите  1.687 1 1.687 211.267 .000 

В групите  .096 24 .008   

Общо  1.783 25    

 

Във всички екосистеми масата на чая, останала след три месеца инкубация (Фиг. 1), е по-

висока за Roibos (84%), отколкото за зеления чай (49%), което също е в съответствие с очакваната 

бърза скорост на разлагане на зеления чай и съответно очакваната бавна скорост на разграждане 

за чай Roibos. Като цяло, подобни модели на загуба на маса са записани за двата вида чай в 



различни биоми, изследвани от Djukic et al. (2018), установени тенденции или значително по-

голяма загуба на маса при топъл и влажен климат в сравнение със сухите и/или студените биоми. 

 

 
Фиг. 1. Загуба на маса за Rooibos и зелен чай (R – Rooibos; G – зелен чай) 

 

Разграждането на органичните отпадъци е изключително важен процес във 

функционирането и динамиката на екосистемите, тъй като е основен начин за рециклиране на 

хранителни вещества, особено въглерод и азот и други елементи в екосистемата, който силно 

зависи от вида на екосистемите и скоростта на разграждане на различните растителни материали 

и усвояването на минерали. 

Проучването показва, че земеползването има значително влияние върху загубата на маса в 

ранния етап на разлагане на отпадъците (3 месеца, 1 година и 2 години след инкубацията). 

Ефектът от земеползването е наблюдаван за широколистни и иглолистни естествени гори и за 

градски гори и градски тревни площи. Доказателствата за влиянието на климата върху скоростта 

на разлагане на отпадъците са намерени между градските и естествените тревни екосистеми и 

между градските иглолистни гори и естествените иглолистни гори. 

Наблюдават се значителни разлики в скоростта на разлагане между торбичките с чай 

Roibos и торбички със зелен чай с различно съдържание на лигнин и целулоза, което предполага 

ефект на качеството на постелята върху процеса. Установено е, че скоростите на разлагане са по-

високи в по-топъл и влажен климат, свързано с факта, че климатът може да има различен ефект 

върху разлагането на отпадъците с различни характеристики. 

 

РП I.1.4-2.2. Улавяне на въглерода в горите във връзка с климатичните промени. 

В рамките на изпълнение на задачите по научната програма, проучванията върху горските 

почви, които са са ключов елемент от горските екосистеми и могат да допринесат за съхранение 

на въглерод и смекчаване на изменението на климата продължават. Потенциалът на горските 

почви за улавяне и съхранение на въглерод обаче зависи до голяма степен от лесовъдските 

операции и дейностите по управление на горите, извършвани в гората. Има широкоприето 

предположение, че при набор от климатични и управленски условия съдържанието на въглерод 

в горските почви е в равновесие. Въпреки това, различни фактори като управленски дейности, 

производителност, скорост на гниене и/или естествени смущения могат да променят 

въглеродната динамика на горските почви.  
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Оценен е въглеродният запас и промените в запасите от въглерод в минералните горски 

почви в България въз основа на информацията за мониторинг на горските почви. За целта е 

обработен и анализиран набор от данни от програмата за минерални горски почви от 1998 г. 

Въглеродният запас за всяка проба е оценен за слоя 0-30 cm. Промяната на въглеродния запас е 

изчислена за всички пробни участъци с многократни измервания през два периода на изследване 

– 1998-2008 г. и 2008-2019 г. Резултатите допълнително са анализирани с параметрични и 

непараметрични статистически тестове, за да се прецени дали промените в въглеродния запас са 

значителни. Въпреки това, липсата на други релевантни наблюдения в рамките на изпълнението 

на мониторинга, като разлагане на постеля, количество дървесна постеля, скорост на оборот, 

климатични условия и т.н., възпрепятства прилагането на динамични модели на въглерод в 

почвата при оценката и прогнозирането на настоящите и бъдещите нива на въглерод в почвата в 

горите в България. 

Анализът на данните от запасите от органичен въглерод в горските почви показва, че 

въглеродният запас (0-30 cm) варира в широки граници в два анализирани периода от 3,244 tC/ha 

през първия период и 4,185 tC/ha през втория, до 115,683 t/ha за P1 и 154,856 t/ha за P2. Средните 

стойности за двата периода са 50,753 t/ha за P1 и 46,176 t/ha за P2. В информацията за въглеродния 

запас и за двата периода не следва нормалното разпределение (Фиг. 1), което се очаква, като се 

има предвид, че стойностите на SOC често се срещат с положително изкривено разпределение. 

Въпреки това, промяната на въглеродния запас между двата периода е нормално 

разпределена (Фиг. 2), което е доказано от теста на Шапиро Уилк (p-стойност – 0,233). Извършен 

е сдвоен t-тест, за да се провери дали средните стойности на популацията за двата периода се 

различават (Фиг. 3). В резултатът от сдвоения t-тест (p-стойност = 0,064, df = 83) потвърждава 

нулевата хипотеза – че разликата в средните стойности не е статистически значима. Анализът 

показва, че няма статистически значима разлика в средните стойности на почвата запас от 

органичен въглерод в минералните горски почви в България. Въпреки това остават много 

предизвикателства при провеждането на подобен анализ, свързани главно поради липса на обща 

поддръжка на база данни, което като цяло увеличава несигурността свързани с обработката на 

информацията. Друг проблем е липсата на исторически данни върху насипната плътност и 

грубата фракция, тъй като тези елементи са ключови за запасите от въглерод оценка. Остават 

много предизвикателства и във връзка с представителността на данните е насочена предимно към 

иглолистните насаждения извън естественото им местообитание. Тези данни обаче са от особено 

значение за провеждане на анализ на промяната на SOC въз основа на многократни измервания 

на почвата. Липсата на други съответни наблюдения в рамките на прилагането на мониторинг в 

голям мащаб, като отпадъци при разлагането, количеството горска постилка, скоростта на 

разграждане и климатичните условия затрудняват прилагане на динамични почвени въглеродни 

модели при оценка и прогнозиране на настоящето и бъдещето процент на почвения въглерод в 

горите в България. 



 
Фиг. 1. Разпределение на почвен орг. С в 0-30 cm слой за периода 1998-2008 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на почвен орг. С в 0-30 cm слой за периода 2008-2019 

 

 



 
Фиг. 3. Графично представяне на промените в сдвоените въглеродни запаси, n=84 

 

Значението на мониторинга и оценката на почвения органичен въглерод в минералните 

горски почви във връзка с политиката за смекчаване на изменението на климата и нейното 

прилагане е добре признат и ще привлече повече внимание в бъдеще. По този начин конкретни 

действия, насочени към 1) повишаване на дейностите по мониторинг в горите и 2) внедряване на 

иновативни инструменти и техники като прилагане на динамични модели и/или 

геостатистически техники ще се изисква при оценка и прогнозиране на промените в почвения 

органичен въглерод. 
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РП I.1.4-3 Природни рискове в горите на България във връзка с климатичните промени. 

  

I.1.4-3.1. Оценка на влиянието на климатичните промени върху интензивността на 

нападенията от насекоми и патогени 

Основни причини за съхненето на иглолистните култури са продължителните засушавания 

и намаляването на водните запаси в почвата, водещи до физиологично отслабване на дърветата. 

Съхненето се подпомага от развитие на патогени и нападения от насекомни вредители. То се 

проявява най-силно в боровите култури извън естествения им ареал, където в зависимост от 

надморската височина, разпадането започва на възраст 25-30 г.  

 

Ихтиманска Средна гора 

През 2021 г. в района на Ихтиманска Средна гора са заложени девет пробни площи, в които 

чрез залагане на ловни дървета е извършен мониторинг и фенологични наблюдения върху 

развитието на насекомни вредители и корояди (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) (Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. Заложени ловни дървета в пробни площи 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.1995.tb00008.x


Най-голям принос за съхненето на културите от бял бор има върховият корояд (Ips 

acuminatus Gyll.). Във всички короядни огнища са установени нападения по връхните части на 

стъблата и клоните на изсъхналите и съхнещи дървета (Фиг. 1). По заселените дървета са 

установени и други три вида корояди – шестзъб корояд (Ips sexdentatus Börn.), голям боров 

ликояд (Tomicus minor Hart.), малък боров ликояд (Tomicus pinipera L.) и един вид от сем. 

Buprestidae (Phaenops cyanea F.), които ускоряват процесите на съхненето. 

Във фотоеклекторни кутии е заложен биологичен материал от пробни площи от 

Ихтиманска средна гора за проучване на паразитоидите и хищниците на патогените на 

ксилофагите в лабораторни условия (Фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Фотоеклекторни кутии за проучване на паразитоиди, хищници и патогените по ксилофаги 

 

Биологичният материал е събиран от бял бор (Pinus sylvestris) от долната, средната и 

връхната част на стъблата и клоните на 1 април, 4 юни и 9 юли 2021 г. 

Изолирани са редица видове насекоми-ксилофаги (корояди, сечковци, хоботници и 

бронзовки), както и паразитоиди и хищници, трофично свързани с тях. Сред короядите 

преобладават пет вида, които причиняват стопански щети: Ips acuminatus, Ips sexdentatus, 

Tomicus piniperda, Tomicus minor и Pityogenes bistridentatus. Числеността им обаче не е висока, 

което е свързано главно със затихването на каламитетите преди 3-4 години. Ниската 

популационна плътност на вредителите без съмнение се дължи и на високата численост и 

голямото разнообразие на хищниците и паразитоидите по установените ксилофаги в боровите 

култури. 

 

ДГС Кирково (Източни Родопи) 

През последните години се наблюдават неблагоприятни климатични явления като 

продължителни засушавания, наводнения, бури и др. При тези условия горските насаждения са 

подложени на по-чести и интензивни натоварвания и влошаване на здравословното състояние 

поради съчетаването на неблагоприятни климатични явления и въздействие на увреждащи 

биотични фактори, предимно насекомни вредители и гъбни патогени. Мониторингът на 

здравословното състояние на горските екосистеми предоставя необходимите данни за 

разпространението, появата и вредността на биотичните агенти или абиотични фактори.  

През 60-те години на миналия век в района на Източните Родопи (Югоизточна България) 

се развива интензивно залесяване върху деградирали и обезлесени земи. По-рано силно 

нарушените местообитания са имали ограничаващ ефект върху възстановяването на 



естествените горски насаждения в района. Това е наложило започването на обширни залесявания 

с дървесни видове, подходящи за влошените условия на местообитание в района на Регионална 

дирекция по горите (РДГ) Кърджали. От общата площ на горските насаждения (16 820 ha), около 

34% (5820 ha) са залесени с противоерозионна функция (Янгьозов, 2011). Черният бор (Pinus 

nigra Arn.) и белият бор (Pinus sylvestris L.) са основните видове, използвани в горските 

насаждения за залесяване върху ерозираните терени в Източните Родопи. Техният бърз растеж и 

невзискателни почвени условия ги правят подходящи за залесяване в тези области. Въпреки това, 

с увеличаването на възрастта на насажденията, в тези местообитания настъпва увеличаване на 

дефицита от влага, влошаване на физиологичното състояние на растенията и намаляване на 

тяхната устойчивост към абиотични и биотични ефекти (Мирчев и др., 2016). Тези фактори 

оказват неблагоприятно въздействие върху горите, особено върху боровите монокултури в 

долния горскорастителен пояс (Янгьозов, 2010).  

През последните десетилетия в Европа (особено в страните от Средиземноморския регион) 

загиването на горите поради сухи и топли условия нараства при много дървесни видове (Allen et 

al., 2010). В района на Югоизточна България тенденцията за намаляване на валежите през 

вегетационния период се отразява неблагоприятно върху горските насаждения, намалявайки 

устойчивостта им към биотични и абиотични фактори. Това създава предпоставка за повишено 

развитие на популациите от биотични агенти като насекомни вредители или гъбни патогени. В 

най-голяма степен това важи за района на РДГ Кърджали, където повечето борови насаждения 

са създадени извън естествения им ареал (Мирчев и др., 2016).  

Оценката и мониторингът на здравословното състояние на горските екосистеми 

представлява ключов елемент от екологичната политика и управлението на горските ресурси 

(Ferretti, 1997). Установяването на състоянието на горските насаждения е важно изискване за 

прилагане на мерки за опазване на биологичното разнообразие и контрол на насекоми вредители 

и гъбни патогени. Необходим е провеждане на надежден, дългосрочен мониторинг на 

здравословното състояние на горите в глобален мащаб, чрез комбиниране на дистанционни 

методи за наблюдение и наземни измервания по методологично координиран и последователен 

начин, за да се определи точно състоянието и тенденциите на стреса и съхненето в горите (Allen 

et al., 2010). 

Безпилотните летателни апарати (БЛА) показат надеждни възможности за събиране на 

данни от дистанционно наблюдение ърху обширни територии, тъй като могат да летят под 

облаците многократно, бързо и с ниски разходи, при п-безопасни условия от пилотирани 

самолети. Освен това те са гъвкави по отношение на височината и времето на полет и дават 

резултати с много висока разделителна способност, които са подходящи за наблюдение на 

растителни видове (Xiang, Tian, 2011). 

В настоящото изследване е приложен интегриран подход чрез използване на данни от 

дистанционно наблюдение, получени от БЛА „eBee „Flying Wing“, оборудван с мултиспектрална 

камера „Parrot Sequoia“, и последващи наземни наблюдения за наблюдение на здравословното 

състояние на угнетени борови насаждения в района на Държавно горско стопанство (ДГС) 

Кирково, РДГ Кърджали. Идентифицирани са основните биотични фактори, които определят 

настъпването на негативни екосистемните процеси в тях.   

В периода 2019-2021 г. е оценено здравословното състояние на три борови насаждения от 

бял (Pinus sylvestris) и черен (P. nigra) бор (в близост до Фотиново, Кирково и Кремен) в района 

на ДГС Кирково (Източни Родопи). Изследваните райони принадлежат към климатичния регион 

на най-южната част на България и обхващат югозападната част на Източните Родопи около 

водосбора на р. Върбица. Релефът на територията е предимно хълмист, като ниските части 

преминават в равнинно-хълмист, достигайки до билото на държавната граница с Гърция. 

Територията на ДГС Кирково е при надморска височина от 260 m до 1463 m. Районът е 



сравнително близо до Егейско море. Зимните месеци меки, със средни температури през януари 

над 0 °C. Лятото е слънчево, горещо и сухо. Средните температури през юли са между 23 и 25 °С 

(Събев, Станев, 1959). 

Мултиспектрална камера „Parrot Sequoia“, интегрирана със специализирана 

професионална безпилотна летателна система eBee „Flying Wing“, е използвана за заснемане на 

изображения с висока разделителна способност в четири канала на електромагнитния спектър: 

зелен (спектрален диапазон 530-570 nm), червен (640-680 nm), на границата на червения (730-740 

nm) и близкия инфрачервен (770-810 nm) диапазон, както и в стандартен RGB канал. За 

извършване на оценка на здравословното състояние на дървесните насаждения в резервата е 

използван NDVI индекс (Normalised Difference Vegetation Index), получен чрез цифрово смесване 

на изображения, заснети в червения и близкия инфрачервен диапазон (Myneni et al., 1995). 

Извършени са четири полета полета над горските борови насаждения на Държавно горско 

стопанство Кирково.  

Изследваните дървета са разделени на пет класа според степента на обезлистване на 

короната им (Eichhorn et al., 2018): клас 0 – условно здрави дървета (обезлистване на 

короната≤10%); клас 1 – леко обезлистени дървета (11–25%); клас 2 – умерено обезлистени 

дървета (26–60%); клас 3 – силно обезлистени дървета (61–99%); и клас 4 – мъртви дървета 

(100%). Степента на оцветяване е оценена като съотношение на иглиците (%), които са 

променили цвета си поради негативния ефект на външни фактори на околната среда. Пробните 

дървета са разделени на четири класа на оцветяване: клас 0 – без промени в цвета на листата 

(оцветяване до 10%); клас 1 – леко оцветяване (11–25%); клас 2 – умерено оцветяване (26–60%); 

и клас 3 – силно оцветяване (>60%) (Eichhorn et al., 2018). 

Анализът на NDVI моделите показва, че като цяло здравослововното състояние на 

насажденията е сравнително добро преобладават стойностите над 0,60. Усановени са обаче и 

проблечни участъци, където стоъността на NDVI е под 0,5 с наличие на повреди от абиотични 

фактори, гъбни патогени и преди всичко насекомни вредители (Фиг. 3 и 4).  

 

 
Фиг. 3. NDVI модели на изследвани райони: А – Фотиново; Б – Кирково; С – Кремен (2019) 



 

   
 (a)                                        (b) 

Фиг. 4. Засегнати райони на карта NDVI в района на Кремен (а); (б). 

 

Анализът на сателитни и заснети с БЛА изображения показва, че към 2014 г. общият брой 

на корядните петна в Кирково и Кремен са регистрирани седем броя с обща площ от 4,1 ha (Табл. 

1). През следващите години се наблюдава увеличаване на короядните петна и разширяване на 

нападнатите площи – 8,1 ha (2017) до 13,1 ha (2020). 

Таблица 1. Размер на короядните петна в обследваните райони 

Местност 

Заснета 

площ 

ha 

Короядни петна 

до 2014 2017 2020 Общо 

Брой ha (%) Брой ha (%) Брой ha (%) Брой ha (%) 

Фотиново 138.0 0 0 7 2.0 (1.4) 12 8.1 (5.9) 19 10.1 (7.3) 

Кирково 32.7 5 3.3 (10.0) 10 4.4 (3.4) 12 1.1 (3.4) 27 8.8 (26.9) 

Кремен 23.6 2 0.8 (3.4) 3 1.7 (3.0) 15 3.9 (16.5) 20 6.4 (27.1) 

Общо 194.3 7 4.1 (2.1) 20 8.1 (4.2) 39 13.1 (6.7) 66 25.3 (13.0) 

 

При заснеманията през 2019-2021 г. са отбелязани територии с развити короядни огнища, 

които са с различни размери в зависимост от степента на нападение на вредителите (Фиг. 5). 

Резултатите от заснеманията показват, че в обследваните борови насаждения има тенденция към 

влошаване на състоянието на дърветата.  
 

 
Фиг. 5. Нападения от корояди върху RGB карти: A – Единични атакувани дървета; Б – Малки групи 

загинали дървета; C – Начало на короядно петно; D – Формирано короядно петно 



Най-сериозно въздействие оказват физиологичните загуби, които се дължат на 

недостатъчно количество и неравномерно разпределение на валежите през вегетационния 

период. Допълнително отрицателно въздействие оказват щетите от абиотични фактори (мокър 

сняг, ледоразбиване и др.), които допринасят за намножаването на силно агресивни ксилофаги.  

Идентифицирани са насекоми вредители, които представляват голяма заплаха за боровите 

насаждения - Ips acuminatus, I. sexdentatus, Rhagium inquisitor, Spondylis buprestoides, 

Thaumetopoea pityocampa (Табл. 2). В насажденията на P. sylvestris са констатирани щети, 

причинени от наскоро установените на територията на РДГ Кърджали гъбни патогени 

(Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola, Cyclaneusma niveum, C. minus, Diplodia sapinea и 

др.).  

Таблица 2. Идентифицирани биотични причинители на повреди 

Видове Местност* Дървесни видове 
Повредени  

органи 
Значимост** 

Насекомни вредители 

Ips acuminatus Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris стъбла и клони +++ 

Ips sexdentatus Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris, P. nigra стъбла +++ 

Rhagium inquisitor Kk Pinus sylvestris стъбла + 

Spondylis buprestoides Kk Pinus sylvestris корени и стъбла + 

Thaumetopoea pityocampa Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris, P. nigra иглици +++ 

Гъбни патогени 

Heterobasidion annosum Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris, P. nigra корени и стъбла +++ 

Armillaria mellea Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris, P. nigra корени и стъбла ++ 

Dothistroma septosporum Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris, P. nigra иглици +++ 

Lecanosticta acicola Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris иглици +++ 

Cyclaneusma minus Ft, Kk, Kr Pinus sylvestris иглици ++ 

Cyclaneusma niveum Ft, Kk, Kr Pinus nigra иглици ++ 
* Местност: Ft – Фотиново; Kk – Кирково; Kr - Кремен 
** Значимост: + слаба; ++ средна; +++ силна. 

 

 

Екологичната роля на горите, както и ролята им за икономическо и развлекателно 

използване е силно повлияна от развитието на болести и нападения от вредители, пожари и 

неблагоприятни климатични явления. През последните години в горските екосистеми в България 

се наблюдава разпространение на инвазивни вредители и патогени, засягащи структурата и 

състава на горските екосистеми (Мирчев и др., 2016; Георгиева, 2020). Масовото развитие на 

интродуцираните гъбни патогени има потенциал да унищожи голям брой дървета, в някои случаи 

почти всички индивиди от местен дървесен вид. Температурата и влажността са основните 

фактори за силното разпространение и степента на развитие на болесттите, влияещи върху 

чувствителността на гостоприемника към патогена и неговото развитие, размножаване и 

заразяване, промени във връзката между биотичните и абиотичните причинители. 

Повишаващите се температури и промените в количествата на валежите могат да допринесат за 

разширяване на комплекса от болести и вредители. 

Оценката на вредното въздействие и разпространението на най-важните насекоми 

вредители и гъбични патогени е от съществено значение за вземане на решения относно техния 

контрол. Необходимо е да се отчита степента на повреда и разпространението на вредителите, 

както и тяхното специфично въздействие върху засегнатите гори. Сред абиотичните фактори, 

отговорни за разрушаването на горите, най-негативно въздействие имат щетите, причинени от 

вятър, мокър сняг и лед. Пречупените стъблата от сняг и вятър често привлича намножаване на 

корояди. В резултат на това наблюдаваното физиологично отслабване на дърветата и 

въздействието, причинено от инвазивни вредители и патогени, може да стане опустошително, 



обхващайки огромни площи от гори, които представляват заплаха за икономически важни 

дървесни видове.  

Огнища на вредители от насекоми могат да имат тежки екологични, социално-

икономически и горски въглеродни въздействия, като причиняват смъртност и намаляват 

растежа на дърветата в обширни площи (Kurz, 2008). Информация за степента и тежестта на 

смъртността на дърветата в насажденията се изисква за различни дейности по управление на 

горите, включително дали да се предприеме нетърговска операция по изтъняване или спасяване 

на зона и количествено определяне на въздействието върху прогнозите за обема на ресурсите 

(Verbesselt et al., 2009).  

Използването на комплексен методически подход чрез прилагане на лесокултурни и 

превантивни горскопатологични дейности във водосборите с преобладаващо участие на 

деградирали земи ще доведе до подобряване състоянието на горските култури и опазване на 

биоразнообразието в тях. В тази връзка борбата с I. acuminatus ще допринесе за цялостното 

подобряване на здравето на насажденията и ще намали риска от нападения от други видове 

ксилофаги. Използването на ловни дървета ще доведе до бързо потискане на бедствията на този 

вредител. 
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I.1.4-3.2. Анализ на нападенията от вредители и патогени в горите на България. 

Анализът на състоянието на нападнатите насаждения от най-опасния насекомен вредител 

в иглолистните гори в България – боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е направен 

на базата на данни за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди в 

информационната система към Изпълнителната агенция по горите. Степента на обезлистване на 

нападнатите насаждения от боровата процесионка е обобщена в петстепенна скала в 

съответствие с методиката за изпълнение на МКП „Гори“ и Приложение №4 на Наредба №9 от 

05.12.2019 г. за „Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди“ на 

Министерство на земеделието, храните и горите: без повреда (загуба на листна маса до 10%); 

слаба степен (обезлистване 10-25%); средна степен (>25-<60%); силна степен на обезлистване 

(>60-<100%) и напълно обезлистени (100% обезлистване). 

За периода 2017-2019 г., нападнати от борова процесионка са 42566,49 ha борови гори. В 

качените на сайта на Изпълнителната агенция по горите данни, размерът е с 1841 ha по-малко, 

защото за последната 2019 г. не са включени насаждения със степен на повреди от 1%. От 

началото на разглеждания период се наблюдава тенденция за увеличаване на нападнатите площи. 

През 2017 г. техният размер е 11985,1 ha, през следващата година увеличението е с 15,4% и 

съответно през 2019 г. – 39,7%. 

 

Характеристика на местообитанията 

Дървесен вид 

За разглеждания период данните показват, че близо 2,5 пъти по-засегнати от нападение от 

борова процесионка са насажденията от черен бор в сравнение с тези от бял бор (Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. Разпределение по дървесни видове на нападнатите площи от борова процесионка 

 

Анализираните сведения са на ниво насаждение, а не хранително растение. В настоящото 

проучване, не е възможно да се определи предпочитан вид. Тези засегнати гори по своя размер 

са почти съпоставими с насажденията от черен бор. 

 

Възраст на нападнатите насаждения 

Засегнатите гори по своята възрастова структура варират в много широки граници от 3 до 

240 години (Фиг. 2), което показва, че по този показател няма гори, предпазени от нападение от 

този вредител. Най-възрастното и най- младото насаждение са в землището на с. Добростан, ДГС 

Асеновград. Това местообитание е известно в нашата ентомологична литература, като обитавано 

изцяло от лятната фенологична форма на вида. Определящата част от нападнатите гори са 

средновъзрастни насаждения в диапазона от 30 до 60 години. Техният относителен дял е 82,5%. 



Младите борови гори до 30-годишна възраст са едва 2,8%, а тези над 60 години са 3 пъти повече 

– 8,4%. 

 

 
Фиг. 2. Разпределение по възраст на боровите насаждения, нападнати от борова процесионка 

 

Пълнота на нападнатите гори 

Обект на изследването са 5498 извадки (Фиг. 3), които включват цялата гама на скалата на 

пълнотите на насажденията. Основната част – 82,8% от нападнатите гори са с пълнота над 0,6. 

Относителният дял на изредените насаждения е 17,2%. Без целенасочено проучване не може да 

се правят изводи, че боровата процесионка има афинитет към по-склопените гори. Това е в разрез 

с нейната биология и екология за предпочитания към слънчевите и огрети биотопи. Логическото 

предположение за това процентно разпределение, е по-скоро, че такава е структурата на горите 

в зоната на разпространение на вредителя. 

 

 
Фиг. 3. Разпределение по пълнота на боровите насаждения, нападнати от борова процесионка 

 

Бонитет на нападнатите насаждения 

Нападнатите гори са предимно нискобонитетни насаждения – 90,4% от тях са 3-4 бонитет 

(Фиг. 4). Това е основание да се направи изводът, че боровата процесионка атакува основно 

изостанали в растежа и отслабени насаждения.  

 



 
Фиг. 4. Разпределение по бонитет на боровите насаждения, нападнати от борова процесионка 

 

Както и при анализа на горите по пълнота, вероятно за високия процент на засегнатите 

насаждения в този бонитетен диапазон, голямо, а може би водещо значение, има разпределението 

на горите по този показател в ареала навредителя. 

 

Степен на повреда 

Формулираната вече цел на това изследване е да се направи анализ за количествения 

показател нападната площ какъв е качественият елемент на вредност на боровата процесионка, 

изразен в степента на повреда на обезлистване на дървостоя. Данните от 3-годишния период 

показват, че в преобладаващата част от площта на нападнатите гори, причиненото обезлистване 

е под 25%, което не би следвало да окаже негативно въздействие върху основните 

дендрометрични показатели: прираст по височина и дебелина. За съответните години този дял е 

както следва: 2017 г. – 81,1%, 2018 г. – 88,4% и 2019 г. – 90,4%. Може да се каже, че с малки 

колебания този процент е устойчив, през отделните години. Сериозни обезлиствания, между 25 

и 60%, са наблюдавани и през 3-те години, като най-висок е техният дял през първата година – 

18,8%, а през следващите две години той е около 10%. Силни обезлиствания, водещи до загуба 

на листна маса над 60%, са ограничени. През 2017 г. такива липсват, през 2018 г. те са 1,2%, а 

през 2019 г. -пренебрежимите 0,1%. 

Първите две години са установени и насаждения с пълно обезлистване. През 2017 г. пълно 

обезлистване е имало само в ДЛС Женда, местността Черната скала, на ограничена площ в 40-

годишно смесено чер-бял борово насаждение и през 2018 г. в ДГС Хвойна, землището на с. 

Орехово в черборова гора. 

 

 

I.1.4-3.3. Оценка на опасността от проникване на инвазивни насекомни вредители и 

патогени в горските екосистеми.. 

През 2020-2021 г. е установен нов инвазивен вредител по кедрите в България – Cinara 

(Cinara) cedri cedri Mimeur, 1936 (Hemiptera: Aphididae). Видът е намерен по атласки и 

хималайски кедър, Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière и Cedrus deodara G.Don в седем 

находища в страната (Таблица 1). Вредителят причинява повреди на млади дървета в горски 

разсадници и стари дървета в култури и зелени градски системи. 

 

 

 

 



Таблица 1. Основни характеристики на находищата на Cinara cedri cedri в България 

№ Находище Дата на 

събиране 

Географски 

координати 

Надм. в. 

m  

Дървесен вид Гостоприем-

ници 

Степен на 

нападение 

1 с. Порой 10.05.2020 г. 

08.11.2021 г. 

42°44'04'' N 

27°33'48'' E 

124 Cedrus atlantica Млади дървета 

в разсадник 

Слаба 

2 София 30.04.2020 - 

19.05.2020 г. 

42°37'51'' N 

23°21'13'' E 

654 Cedrus atlantica Дървета за 

озеленяване 

Средна 

3 София  11.06.2020 г. 42°39'05'' N 

23°20'21'' E 

625 Cedrus deodara Дървета за 

озеленяване 

Слаба 

4 с. Песнопой 08.06.2020 г. 42°28'31'' N 

24°48'14'' E 

280 Cedrus atlantica 

Cedrus deodara 

Дървета в 

култура 

Силна 

5 Асеновград 20.05.2020 г. 

09.06.2020 г. 

42°00'23'' N 

24°52'31'' E 

240 Cedrus atlantica 

Cedrus deodara 

Дървета за 

озеленяване 

Силна 

6 Баня 09.06.2020 г. 42°31'22'' N 

24°50'47'' E 

462 Cedrus atlantica Дървета в 

култура 

Силна 

7 Карлово 10.06.2020 г. 42°38'35'' N 

24°47'47'' E 

462 Cedrus deodara Дървета за 

озеленяване 

Слаба 

8 Поморие 25.07.2020 г.  42°35'55'' N 

27°36'55'' E 

6 Cedrus atlantica Млади дървета 

в разсадник 

Слаба 

 

Cinara (Cinara) cedri cedri е един от осемте вида, които се развиват по кедри. Той е широко 

разпространен в Европа, Средния Изток и Азия (Китай, Корея) и очевидно е внесен чрез човешка 

дейност в САЩ и Аржентина (Blackman & Eastop, 2021;Yu & Wang, 2014 , Lee et al., 2020). 

Популационната плътност на C. cedri cedri в България е сравнително ниска (Таблица 1). 

По растенията са наблюдавани предимно единични безкрили живораждащи женски  (Фиг. 1, А, 

B). По-рядко са регистрирани малки колонии по летораслите и клоните (Фиг. 1, C). При висока 

плътност на вредителите, листата на нападнатите дървета са покрити с обилен секрет от медена 

роса, върху които се развиват чернилни гъби (Фиг. 1, D). Нападнатите дървета се посещават от 

пчели за събиране на медена роса (Фиг. 1, E). Плътни колонии от вредителя са наблюдавани 

главно върху декоративни дървета, използвани за озеленяване на населени места (Фиг. 1, F). 

Три други вида от род Cinara се хранят с кедрови дървета: C. (Cedrobium) laportei 

(Remaudière, 1954), C. (Cinara) indica Verma, 1970 и C. (Cinara) deodarae Seo, 1994. Безкрилите 

на C. laportei имат 5-членести антени. Видът е местен за Атласките планини (Северна Африка), 

където е свързан с Cedrus atlantica. От началото на 70-те години на миналия век се 

разпространява в обширни райони в Средиземноморието, други европейски региони, Африка и 

Азия (Mendel et al., 2016). C. indica е разпространен в района на Хималаите, а C. deodarae е 

известен само от Корея (Binazzi et al., 2017). C. cedri cedri се различава от C. deodarae по 

отсъствието на обширна картина на тъмна склеротизация по коремните тергити, а от C. indica – 

по диаметъра на сифункуларните конуси и дългите космици по корема, пищялите и антените. 

 



 
Фиг. 1. Cinara cedri cedri: A – безкрила женска (дорзален изглед) (София, 08.05.2020 г., Cedrus atlantica); 

B – безкрила женска (латерален изглед) (София, 08.05.2020 г., C. atlantica); C – малка колония (с. 

Песнопой, 08.06.2020 г., C. deodara); D – чернилни гъби по медна роса (София, 30.04.2020 г., 

C. atlantica); E – пчела, събираща медна роса (Асеновград, 09.06.2020 г., C. atlantica); F – част от 

короната на силно нападнато дърво, покрито с медна роса (София, 19.05.2020 г., C. atlantica) 

 

Два други вида от род Cinara, трофично свързани с ели (Abies spp.), понякога се хранят с 

кедри – холарктичният C. (Cinara) confinis (Koch, 1856) и неарктичният C. (Cinara) curvipes 

(Patch, 1912), които се различават от C. cedri cedri с по-голям размер на тялото (4,0-7,8 mm) 

(Binazzi et al., 2017). Неотдавна C. curvipes е намерен в Словения по Abies alba и A. concolor (Jurk 

et al., 2009). 

Няма достоверни сведения за годината на проникване на C. cedri cedri в България. Известно 

е обаче, че първите нападения на кедрови дървета, причинени от вредители от род Cynara, са 

наблюдавани през пролетта на 2017 г. в района на Хисаря и Несебър. Най-вероятно видът е 

навлязъл в България не чрез постепенното разширяване на ареала си от юг, а чрез човешка 

дейност, върху посадъчен материал за озеленяване. В това проучване C. cedri cedri е установен 



върху Cedrus atlantica и C. deodora, но е известно, че вредителят напада и C. libani (Mendel et al. 

2016). 

Следва да се отбележи, че Cinara cedri cedri се явява сериозна заплаха за кедрите в 

България. Преди навлизането на вредителя в страната, кедровите дървета се отличават с най-

добро здравословно състояние и най-ценни декоративни качества сред видовете, използвани за 

озеленяване на населени места. 
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I.1.4-3.6. Разработване на препоръки за смекчаване на щетите от абиотичен и биотичен 

характер и действия, насочени към адаптация на основните дървесни видове в условията на 

негативни екологични промени. 

Разработена е технология за интегрирана борба с най-опасния вредител в широколистните 

гори гъботворката (Lymantria dispar), базирана на използване на ентомопатогенната гъба 

Entomophaga maimaiga, в зависимост от фазата на градация и популационната плътност на 

вредителя. 

За първи път в България е приложена нова технологии за биологична борба за контрол на 

силно повреждащия патоген Cryphonectria parasitica, причиняващ заболяването ендотиев рак по 

кестена (Castanea sativa Mill.) в Беласица планина и Северен Пирин чрез използване на 

хиповирулетни щамове на същия патоген. 

През 2021 г. е изследвано влиянието на хищни мухи от сем. Dolichopodidae за поддържане 

и регулиране числеността на популациите на насекомни вредители в България. Установени са 16 

нови вида за фауната на България (Lamprochromus kowarzi, Syntormon pseudospicatum, Dolichopus 

longicornis, Hercostomus chetifer, Neurigona quadrifasciata, Neurigona pallida, Neurigona nubifera, 

Sciapus bellus, Sciapus costea, Sciapus maritimus, Medetera pallipes, Medetera muralis, Medetera 

murina, Systenus scholtzi, Rhaphium antennatum и Campsicnemus pusillus) като 5 от видовете са 

нови за Балканския полуостров (C. pusillus, S. scholtzi, M. pallipes, S. maritimus и S. costea).  

 



 

Фиг. 1. Sciapus costae Mik, 1890 

 

За видът Sciapus costae, който е известен досега само от Италия, Франция, Мароко и Тунис, 

откриването му в България дава най-североизточното находище до момента. В две публикации е 

направен обзор на сем. Dolichopodidae за Стара планина и са съобщени 72 вида, като 33 вида са 

нови за Стара планина. Новите видове за района са събрани от 25 находища. Семейството е 

проучвано в Източни Родопи и се съобщават 24 вида, 20 от които нови за изследвания район. 

Насекомите са събрани от 2 находища с помощта на малейзиеви ловилки. Съобщени видове от 

семейство Dolichopodidae и от други части на страната: едно находище в Западни Родопи, три 

находища в Пирин, едно от Витоша, едно от долината на р. Струма (с. Каменица), три находища 

от северна България (с. Граничар, с. Повеляново, с. Тръбач, с. Самоводене, с. Баница).  

 

 

РП I.1.4-4 Лесовъдски системи за адаптация на горски екосистеми в условията на 

климатични промени 

 

I.1.4-4.1. Идентифициране на реакцията на горскодървесните видовете към 

климатичните промени. 

Представени са за първи път данни за неустановено до сега растително съобщество, 

доминирано от Hordeum leporinum Link и Bituminaria bituminosa (L.) Stirt., съобщено за четири 

находища в района на Българското Черноморие. Сред характерните черти на съобществото са 

заемането на места с активно човешко присъствие в близост до брега като доминиращ, 

диагностичен и константен вид за съобществото. Други диагностични видове са Anchusa 



officinalis L., Malva sylvestris L., Sonchus arvensis L. и Avena fatua L. Едногодишните и 

многогодишните видове имат равно участие в съобществото. Установено е повишено присъствие 

на диагностични видове за клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. Във 

фитогеографско отношение, флористичният състав на съобществото има висок процент на 

средиземноморските видове. В непосредствена близост до неговите находища винаги има 

съобщества от ксерофитни храсти или ниски дървета (в много случаи с участието на чужди 

видове, като Amorpha fruticosa L., Ziziphus jujuba Mill. и Robinia pseudoacacia L.), които участват 

в асоциацията, без да образуват самостоятелен етаж (тяхното покритие е по-малко от 30%). 

 

I.1.4-4.3. Разработване на лесовъдски системи за смекчаване на негативните въздействия 

в най-уязвимите на климатични промени зони. 

Във връзка с наблюдаваните през последните години климатични промени са анализирани 

мненията за и против тяхното съществуване и влиянието им върху горските екосистеми и 

биоразнообразието. Търсят се безспорни доказателства за установяване на връзката между 

създадените модели за развитие на горскодървесната растителност и разработването на 

устойчиви лесовъдски системи в условията на климатични промени. 

Климатичните промени наложиха понятието адаптация на горите, т.е. предприемане на 

промени в управлението на горите, които да способстват приспособяването им към променящите 

се условия на средата (Раев и др., 2003). Най-засегнати от климатичните промени са горите в 

долната лесорастителна зона или това е зоната на дъбовите гори с техните спътници, както и 

създадените култури. Беспорно основен лесообразовател в тази зона  са дъбовите гори. За 

съжаление 80% от тях са с издънков произход, което ги поставя в категорията на неустойчиви 

към климатичните промени гори. 

В досегашната работа по проекта и предходните отчети доказахме, че 54% от издънковите 

гори на Северна България попадат в уязвимата зона по индекса на Демартон. При проучванията 

бе установено, че голямата част от дъбовите гори и главно церовите нямат развит централен 

корен. Това е пречка те да достигат до усвоимата  почвена влага от по-долните почвенни 

хоризонти през засушливия период на годината.  На преден план възниква проблемът за 

създаване на устойчиви гори, чрез превръщането им в семенни. 

Целта на настоящият етап от проучванията по проекта е да се обосноват подходящи методи 

и технологии за създаване на устойчиви към климатичните промени гори. 

 

Методи при управлението на издънковите дъбови гори 

Екологичен подход. Наблюденията на издънкови дъбови гори върху изкореннени площи 

показват, че всички дървета са с централно загниване на пъна. Това означава, че централният 

корен е загинал или е в процес на загниване. Дървото вече не може да ползва дълбоките 

подпочвени води. Проникването на влага в дървесината с времето способства за загниване на 

централната коренова система, която при дъбовете е дълбока. Това е особено характерно за 

церовите гори. Тяхното загиване в условията на долната лесорастителна зона е въпрос на време. 

Те започват да суховършат и съхнат и навлизат във фаза на колапс. Насажденията са с 

повърхностна коренова система и неустойчиви. При екологичен стрес от сушави години, тези 

гори ще започнат да съхнат. Такива явления вече се наблюдавани в церовите насаждения на 

Североизточна България. Санитарните сечи са „качулка след дъжд”. Намаляването на склопа 

довежда до развитието на плътен подлесен етаж. Който за тези гори става проблем за 

възобновяването. Лесовъдските мерки за „борба” с подлесния етаж са невъзможни. Изсичането 

му повишава неговата плътност. Появата на подраст и неговото отглеждане е невъзможно. Ние 

сбъдваме горепосочената прогноза и превръщаме гората в храсталачна формация (Попов, 1995). 



Удължаване периодите на възобновителната сеч и намаляване на интензивността. Този 

подход е подходящ, в насаждения в които липсва проблем с подлесната растителност. Той е 

подходящ за издънковите гори на Странджа и някои други райони на страната, където подлесната 

растителност има ограничено разпространение. При условията на плътен подлесен етаж 

намаляването на интензивността и удължаването на периода на сечта благоприятстват 

развитието на подлесната растителност. Сега минималният период между отделните фази на 

сечта е 7 години. Това изисква увеличаване на броя на влизанията за премахване на подлеса и то 

в помеждутъците от провеждането на отделните етапи от възобновителната сеч когато нямаме 

ползване от дървостоя. Това мероприятие не се извършва, заради липса на средства и 

трудоемкостта му. Често пъти и от липса на комерсиални интереси от собствениците. Резултатът 

е същия като предходния подход. В този случай единствената алтернатива за опит за 

възстановяване на гората е създаването на широки полоси, риголването им и засаждане с жълъди 

от цер, благун, летен дъб.  

Подход на постепенните сечи. Метод, който се основава, на известните на всеки лесовъд 

постепенни сечи. Да се планират в насаждения за превръщане по целесъобразност. Така, че да не 

се наруши екологичната обстановка и ландшафта. За предпочитане са краткосрочно 

постепенната и постепенно котловината сеч с период на възобновяване ни по-дълъг от 8 до 12 

години за насажденията с развит подлесен етаж, като не се изключват и други варианти в 

зависимост от състоянието на насаждението. Желателно е след семеносни години, подраста да 

бъде защитен и опазен по познатите ни методи и за възможно най-кратки срокове да се създаде 

младото поколение гора, което обикновено ще бъде със семенно – издънков произход. 

Желателно е последната окончателна фаза на сечта да не се извежда, като се запазва биотопна 

дървесина и редки дървесни видове. Не застъпваме тезата, че големи площи трябва да бъдат 

превръщани на дадена територия за кратко време. Важно е да се извърши планиране на площта 

и мястото на сечта, с оглед запазване на ландшафта. Там където започнат сечи за превръщане на 

издънковите гори, следва да се работи интензивно и сечта да е съобразена с биологията на 

младото поколение гора. 

Основната част от насажденията са на висока възраст и с намалена издънко производителна 

способност. Тези гори, на този етап от развитието си, плодоносят интензивно. Нашите 

констатации са, че семенната им възобновявановителна способност е много добра. Основният 

проблем за тяхното възобновяване е подлесната растителност, която е преобладаваща за горите 

в региона. Независимо от това разнообразието в горите е изключително голямо и следва да се 

използват всички познати лесовъдски подходи в зависимост от състоянието на гората и 

екологичните условия. 

Издънковите дъбови гори в България са над 1 млн. ха, като една трета от тях са церови. 

Понастоящем всички те са поставени в стопанския клас за превръщане чрез прерастване, като 

две трети от тях вече са надхвърлили турнусната си възраст. Това поставя лесовъдската ни 

колегия (управленски структури, наука и практика) пред поредното много сериозно изпитание. 

Тя спешно трябва да даде отговор на въпроса: Как да стопанисваме издънковите ни дъбови гори 

от тук нататък? Неблагоприятната им възрастова структура, влошените растежни показатели и 

негативното влияние на климатичните промени, няма да позволят още дълго да отлагаме 

взимането на това стратегически важно решение. 

Към 2000 г. издънковите гори в Европа са около 23 млн. ха, което е приблизително 16% от 

дървопроизводителната площ на континента. Те са съсредоточени главно в крайните му западни, 

южни и югоизточни части. Повече от половината от издънковите гори се намират в трите 

западноевропейски страни Франция, Италия и Испания, и в тях също доминират дъбовете. Във 

Франция издънковите гори са 6,4 млн. ха, което е 41% от дървопроизводителната площ на 

страната; в Италия са 3,7 млн. ха, (43% от нейните гори), а в Испания издънковите гори са 4 млн. 



ха, (20% от всичките ѝ гори). И това са гори, които тези страни продължават да стопанисват като 

издънкови и не се опитват да превърнат във високостъблени. Не само в цитираните страни, а и в 

цяла Европа, се прилагат две основни лесовъдски системи за стопанисване на издънковите гори: 

нискостъблено (simple coppice) и средностъблено (coppice with standards). Много по ограничено 

(само в отделни малки райони) се прилага нискостъблено селекционно стопанисване (selection 

coppice), а клоносечно стопанство (pollarding) и кастрене (shredding) се прилагат за отделни 

дървета и нямат широко стопанско значение. В случая за нас интерес представляват 

нискостъбленото и средностъбленото стопанисване. И докато първото е добре познато и 

прилагано у нас, то средностъбленото стопанство не е добре известно на българската наука и 

практика и определено си струва да бъде подробно проучено и изследвано. 

Средностъбленото стопанство е лесовъдска система, при която избрани дървета, наречени 

стандарти, се запазват при всяка ротация, а останалите се изсичат на голо. По този начин се 

формира дървостой, съдържащ два ясно разграничими елемента. 

Понастоящем Франция стопанисва 73% от издънковите си гори средностъблено, а Италия 

- 76%. Тези индустриални страни имат традиционно добре развито лесовъдство и щом прилагат 

средностъбленото стопанство от векове (от повече от 200 г.) в огромна част от издънковите си 

гори, значи са открили неговите положителни страни, силно ги ценят и постоянно ги надграждат 

с трупане на опит и добри практики. Тяхната лесовъдска наука е разработила норми и указания 

за оптималния брой стандарти от различните възрастови класове, за взаимовръзката между броя 

им и склопеността, за зависимостта между продължителността и броя на ротациите и целевите 

диаметри и височина на получаваните сортименти и т.н. 

В България нямаме типични средностъблени насаждения. В миналото са правени опити за 

създаване на такива, но те не са били успешни и не са получили практическо значение. Основната 

причина за неуспеха е била, че стандартите са определяни в много напреднала възраст, без 

предварително да са полагани грижи те да развият мощни корони и устойчиви стъбла. След 

извеждане на сечта и пълното им осветяване, такива дървета изпадат в състояние на едафичен 

стрес, в резултат на което суховършат, развиват вторична корона, огъват се и като цяло не могат 

да изпълнят своето предназначение. Този лош опит обаче, не бива да ни отказва от въвеждането 

на тази доказала се лесовъдска система, а напротив – вземайки си поука от направените грешки, 

следва да проучим добрите европейски практики и да се опитаме да ги приложим и у нас. 

Считаме, че средностъбленото стопанство би могло да бъде успешно приложено у нас по 

следните причини: тази лесовъдска система би могла да се използва, както за устойчиво 

стопанисване на част от издънковите ни гори като такива, така и като един от възможните методи 

за постепенното превръщане на друга част във високостъблени. Нереалистично е да вярваме, че 

ще успеем отведнъж да превърнем всички издънкови дъбови гори във високостъблени. Там 

където това е невъзможно, или в случаите когато след извеждане на окончателната фаза на 

възобновителната сеч семенното възобновяване се е компроментирало по някаква причина, 

средностъбленото стопанство би могло да е един междинен етап, който същевременно да носи 

разнообразни екологични, социални и икономически ползи. Преминаването към него обаче, 

трябва да става при насаждения на млада възраст (веднага след извеждане на окончателната фаза 

на възобновителната сеч) и още от тогава да се полагат грижи за стандартите, за да могат те да 

формират мощни и добре оформени корони, стебла и коренови системи. 

Европейският опит сочи, че дъбовете са най-подходящите видове за стандарти при 

средностъблено стопанисване, а точно те доминират в над 60% от издънковите ни гори. Други 

подходящи видове за стандарти са брястовете, ясените, яворите, дивата череша, брекината, 

скорушата. Всички те са естествени спътници на дъба в издънковите ни гори. Букът не е 

подходящ, основно поради чувствителността му към прегаряне при внезапно откриване, както и 



заради гъстата си корона, която силно засенчва подлесния етаж и възпрепятства 

издънкопроизводителността и растежа му. 

Повсеместно се наблюдава тенденция церът и келявият габър да изместват автохтонните 

видове дъб - летен дъб (Quercus robur L.), благун (Quercus conferta Kit.), зимен дъб (Quercus 

sessiliflora Salisb.) от типичните им месторастения. Чрез средностъбленото стопанисване, би 

могло да се гарантира и засили семенното участие на ценните видове дъб, като те се отглеждат 

високостъблено, като стандарти в надлесния етаж. В същото време в подлесния етаж церът, 

келявият габър, липата и другите естествени спътници могат да се стопанисват издънково, 

използвайки се бързият им растеж и висока обща производителност в млада възраст, голямата 

им издънкопроизводителна способност и не на последно място тяхната висока жизненост и 

устойчивост. 

Издънковите ни дъбови гори са основният източник на дърва за огрев. В практиката 

церовата дървесина, дори и едрата, се ползва предимно за горене. Средностъбленото 

стопанисване ще позволи в смесените насаждения церът, келявият габър и др. да се стопанисват 

нискостъблено (чрез сечи на голо през 25-30 г.) и така горските стопанства да получават 

регулярни приходи, като същевременно ще се гарантира осигуряване на населението с дърва за 

огрев. В същото време стопански ценните видове дъб, ще се стопанисват високостъблено при 

турнус 100-120 г. и от тях ще се получава качествена, едра и скъпоструваща дървесина, която все 

по трудно се намира и ще се намира на пазара. 

В заключение може да се каже, че средностъбленото стопанство не е добре позната 

лесовъдска система в България. Считаме, че би било много полезно за цялата ни лесовъдска 

колегия (управленски структури, наука и практика) да се проучи чуждестранния опит (теория и 

добри практики), да се разработят национални норми и указания и да се заложат опитни площи. 

При положителни резултати, средностъбленото стопанство би могло да се внедри в 

горскостопанската ни практика, като това ще даде още един инструмент в ръцете на нашите 

лесовъди, който западноевропейските ни колеги успешно и с желание използват от векове. 
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РП I.1.4-5 Контролирана миграция на горскодървесни видове в условия на климатични 

промени 

 

Извършени са измервания в две пробни площи на територията на Държавно горско 

стопанство “Горна Оряховица”, община Стражица, землище Сушица. Пробните площи са 

разположени в Мизийска горскорастителна област - Лудогорие. Разположени са на 300 m надм. 

в. в равнина с много малък наклон 4-5 градуса и северно изложение. Почвата е обикновен 

чернозем, песъчливо глинеста, слабо каменлива, уплътнена, дълбока, свежа, върху мергел, 

богата. Месторастенето е М-I-2, D-2. Категорията на горите е специална,  научно изследователска 

гора, географски култури, създадени чрез контролирана миграция на дървесните видове дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franko) и атласки кедър (Cedrus atlantica Man.). Измерванията са 

извършени след приключване на интензивното нарастване в края на август, началото на месец 

септември.  

 

 



Климатични условия за района на Горна Оряховица 

Анализът на средната годишна температура показва, че температурата със всяко следващо 

десетилетие нараства (Фиг. 1). През първото десетилетие разликата между най-ниската и най-

високата температура е 1,4 °С (min 10,3°С , max 11,7 °С). През второто десетилетие тази разлика 

е 2,2 °С (min 9,9 °С , max 12,1 °С). През третото десетилетие разликата между минималната и 

максималната регистрирани температури е 1,7 °С (min 10,6 °С , max 12,3 °С). През последните 

шест години средните годишни температури остават трайно високи, особено през 2019 – 12,6 °С, 

което е и регистрираният максимум за периода. Критични средни месечни температури са 

регистрирани през I.1985 (-5.9°C), I.1996 (-3.7°C), I.2000 (-3.9°C), II 2003 (-3.6°C) и XII. 2001 (-

4.6°C).  

 

 
Фиг. 1. Средни годишни температури (°C) и годишна сума на валежите (mm) 

 

Количеството на падналите валежи през годините варира в много широки граници (min = 

584.1 mm, max=1233.6 mm). За растежа на иглолистните видове са особено важни падналите 

валежи през м. V и м. VI. Годишното количество паднали валежи е критично през 1985 (584,1 

mm), през 1990 (593,5 mm) и през 2000 (602 mm) при минимален праг 610 mm. 

Средният индекс на аридност по de Martoon за времевия период 1984-2019 г. възлиза на 

38,13. Това означава, че доминиращият климатичен тип е много влажен в района и се среща при 

57,2% от календарните години (Фиг. 2). Най-високата стойност на индекса на аридност е 59,88 и 

е регистрирана през 2005 г. При две от всички календарни години климатичният тип е 

полувлажен – през 1990 и през 2000 г. (5,7%). Стойностите на индекса са съответно: 27,35 и 27,36. 

За останалия времеви период климатичният тип се дефинира като влажен (37,1%). 

 



 
Фиг. 2. Индекс на аридноста по de Martoon в района на Горна Оряховица   

 

За анализ на климатичните условия за същия времеви период е използван и още един 

индекс на аридноста (Führer et al., 2011). Този индекс е базиран на  данните от температурата и 

валежите, регистрирани по време на най-активния растеж на дървесната растителност. По-

високите стойности на индекса означават по-топло и сухо време по време на растежния сезон – 

от май до края на август. Обратно, по-ниските стойности означават по хладно и влажно време 

през същия период. 

 

 
Фиг. 3. Индекс на горската аридност 

 

За периода 1984-2019 г. средният горски индекс на аридноста е 4,69 (Фиг. 3). Най-ниският 

индекс е изчислен за 1991 г. – 2,74. Толкова ниска стойност не се наблюдава за целия период. 

Максималната стойност на същия индекс е 7,92 (1985), която съответства на по-топъл и сух 

климат. Такъв климат е наблюдаван през 2000 (7,06) и 2007 (7,02). По-нататък климатът остава 

по-хладен и влажен предвид изчислените индекси. 

 

Пробна площ № 1 отдел 27з, първи горско стопански участък в култура дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). 

Културата от дугласка е създадена при засаждане на фиданките на разстояния както следва 

3,6×1,2 m, което пресметнато за един хектар представлява гъстота от 2315 фиданки (Фиг. 4). 

Културата е създадена през пролетта на 1984 г. с двугодишни фиданки след пълна 



почвоподготовка - изкореняване, риголване и подравняване в предходните години. Измерени са 

всички диаметри на гръдна височина (1,3 m) на всички дървета с точност до 1 см., в т. ч. годни 

за производство на строителна дървесина, негодни за производство на строителна дървесина, 

живите и сухи дървета, в пробна площ с големина 1008 m2. Измерени са 12 височини от 

централната и съседни степени на дебелина с висотомер тип Блумелайс. Културата плодоноси. 

Височината до първия жив клон варира между 9 и 14 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Пробна площ № 1 в култура от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

 

Установени са повреди от дивеч по изоставащите дървета - тези с по-малък диаметър, 

останали под склопа. В някои от случаите на повреди от дивеч се дължи повредата вилужно 

разклоняване на стъблото в млада възраст. Сухите дървета са предимно от ниските степени на 

дебелина от 4 до 14 cm. Това са подтиснати дървета, останали под склопа, със силно редуциран 

растеж по височина и диаметър. 

Процентът на оцелелите жизнени екземпляри на 39-годишна възраст възлиза на 56,91%. 

Процентът на изсъхналите такива е 42,55%.  Пикът на изсъхналите дървета е наблюдаван при 

степен на дебелина – 8 cm (7.98%), следван от този при степен на дебелина – 11 cm (6.38%). 

Близка до тази стойност е и процентът на сухите екземпляри (5,32%) при степен на дебелина – 

10 cm.  С увеличаването на степента на дебелина броят на жизнените екземпляри нараства 

значително. При степен на дебелина над 19 cm  само 1,06%  е наблюдаваният отпад. Тази 

демографска картина показва ясно, че растежният отговор към почвено-климатичните условия 

на заобикалящата среда започва да отслабва. Конкуренцията  за хранителни вещества, почвена 

влага и достъп до светлина се задълбочава. 

Отчетената средна височина за тази възраст е 19,92 ±1.94 m (sd). Минималната височина е 

15 m, а максималната е 22 m. Коефициентът на вариране е нисък - CV=9,74.  

Установеният среден диаметър на гръдна височина е 21,67±5,19 cm (sd). Минималният 

диаметър е 12 cm, а максималният е 31 cm. Коефициентът на вариране в този случай е 23,97%. 

При 25% от всички анализирани дървета индивидуалния коефициент на механична 

стабилност е по-нисък от 0,8. Тези дървета могат да се квалифицират като незастрашени. Другите 

41,67% са с индивидуален коефициент на механична стабилност повече от 1,0 и се квалифицират 

като силно застрашени. Само 33,33% от изследваните екземпляри остават нестабилни. 

Коефициентът на колективната механична стабилност на културата, базиран на съотношението 

на средната височина и средния диаметър, е 0,96. От това следва, че тази култура от дугласка 

може да бъде квалифицирана като нестабилна или застрашена.  

Изчисленият запас на хектар възлиза на 523,01 m3 ha-1. На годишна база запасът е 13,41 

m3 ha-1. Само за сравнение, културите от дугласка в Смилян и Златоград, при различни почвени 

и климатични условия, съответно на възраст 41 г. и 37 г., са достигнали по-големи височини - 

28,5 m и 27,2 m и запас, съответно 636,2  m3 ha-1 и 441,2 m3 ha-1 (Попов и др., 2011).  



Пробна площ № 2 отдел 27о, първи горско стопански участък в култура от атласки кедър 

(Cedrus atlantica Man.) 

Културата у нас е създадена през 1985 г. при засаждане на фиданките на разстояния, както 

следва 3,6×1,2 m. което пресметнато за един хектар представлява гъстота от 2315 фиданки (Фиг. 

5).   

 

 
               Фиг. 5. Пробна площ №2 в култура от атласки кедър (Cedrus atlantica Man.) 

 

Измерени са всички диаметри на гръдна височина (1,3 m) на всички дървета с точност до 

1 см., в т. ч. годни за производство на строителна дървесина, негодни за производство на 

строителна дървесина, живите и сухи дървета, в пробна площ с големина 720 m2. Измерени са 12 

височини от централната и съседни степени на дебелина с висотомер тип Блумелайс. Установени 

са повреди от дивеч по изоставащи дървета - тези с по малък диаметър, останали под склопа. В 

пробната площ има  едно повредено стъбло – обелване на кората от дивеч- търкане с рога. Сухите 

стъбла са предимно тези, които са останали под склопа с диаметър до 17 cm. В някои от случаите 

на повреди от дивеч се дължи повредата „вилужно“ разклоняване на стъблото в млада възраст. 

Културата е склопена. Дърветата плодоносят и има възобновяване на изредените места, там 

където има повалени дървета. Височината до първия жив клон варира от 7 до 10 m.  

Процентът на оцелелите жизнени екземпляри на 35-годишна възраст възлиза на 81,65%. 

Процентното изражение на изсъхналите такива е 17,43%. Двата показателя са значително по-

добри от тези, установени за дугласката по-горе. Регистрирани са два пика на изсъхналите 

дървета. Първият е наблюдаван при степен на дебелина – 8 cm (15,79%), а вторият при степен на 

дебелина – 13 cm (15,79%). Останалите единични екземпляри са разпределени  между степените 

по дебелина до 17cm. С увеличаването на степента на дебелина броят на здравите и жизнени 

екземпляри нараства значително, подобно на тези от дугласката. При степен на дебелина 22 cm 

и 23 cm наблюдаваният отпад е от по 8,33%.  

Изчислената средна височина при 35-годишна възраст е 16,24 ±1.62 m (sd). Минималната 

височина е 12,5 m, а максималната е 19,9 m. Коефициентът на вариране е също нисък - CV=9,97. 

Културата е хомогенна по отношение на височината ѝ. 



Изчисленият среден диаметър на гръдна височина е 20,83±4,30 cm (sd). Минималният 

диаметър на 1,30 е 14 cm, а максималният е 30 cm. Коефициентът на вариране е 20,65%, а 

варирането на този показател е в по-широки граници  (Фиг. 6). 

 

 
Фиг. 6. Екземпляр на Cedrus atlantica с диаметър на гръдна височина - 22 cm 

 

От всички анализирани екземпляри, 50% демонстрират индивидуален коефициент на 

механична стабилност, по-нисък от 0,8 и съобразно него се квалифицират като незастрашени. 

Другите 8,33% са с индивидуален коефициент на механична стабилност повече от 1,0 и се 

квалифицират като силно застрашени. Само 41,67% са нестабилни. Така коефициентът на 

колективна механична стабилност на културата, базиран на съотношението на средната височина 

и средния диаметър, е 0,8. Тази култура от атласки кедър следва да бъде определена като 

незастрашена. Налице е обаче тенденция към нестабилност поради по-висок процент на лабилни 

екземпляри. Запасът на хектар възлиза на 497,26 m3 ha-1 или на годишна база растежът е 14,21 

m3 ha-1 на година.  

В заключение: На фона на благоприятни климатични и почвени характеристики културата 

от дугласка демонстрира нисък процент на оцеляване и се намира в застрашено състояние. 

Обратно, културата от атласки кедър се характеризира с много висок процент на оцеляване и е 

незастрашена към момента на проучването. В този смисъл атлаският кедър е адаптиран успешно 

към почвено-климатичните условия на района на Горна Оряховица. 

 

Изследване на бързорастящи дървесни видове 

Непрекъснатото увеличаване на потреблението на дървесина повдига проблема за бързото 

възпроизводство, като всяка година площта на културите от бързорастящи дървесни видове се 

разширява в световен мащаб. Освен за интензивно производство на дървесина за целулоза, 

културите от хибридни тополи се използват целево и за озеленяване, както и при изграждането 

на полезащитни пояси при определени условия на месторастенето, където започват да 

изпълняват функциите си още след първите 2-3 години след залесяването. Тополите успешно 

изпълняват и рекреационни и социално-естетически функции, тъй като най-често тополови 

насаждения се създават в райони с ниска гориста покривка. С оглед на интензивното 

производството на дървесна суровина традиционно се използват хибридните клонове тополи, 

които са предпочитани дървесни видове поради относително бързата възвръщаемост на 

инвестицията и възможността за създаване на устойчиви на прах и дим агролесовъдски системи. 

Тяхната дървесина се характеризира със специфични качества, които определят голямото й 

търсене на международните пазари.  



Тополите също се характеризират с високи нива на фотосинтеза и воден обмен (Ceulemans 

et al., 1992; Pontailler et al., 1999; Zalesny et al., 2006). Не на последно място трябва да се подчертае 

лесното вегетативно размножаване на тополите, поради което през последните десетилетия са 

създадени значителни площи от промишлени горски култури  и е събран значителен генетичен 

фонд от местни и интродуцирани видове и хибридни клонове.  

Производството на биомаса в горското стопанство с къси ротации е резултат от различни 

фактори и техните взаимодействия, включително разстояние, качество на площадката, 

управление на плевелите, торене и генетичен произход (Makeschin, 1999). Специално внимание 

трябва да се обърне на избора на подходящи генотипове, които ще осигурят добив на достатъчно 

количество суровина (Kuiper, 2003) с оглед на повишаване ефективността на енергийните 

култури. 

Хибридните тополи (Populus spp.) са особено подходящи за горско стопанство с къси 

ротации, тъй като могат да достигнат много висока производителност за сравнително кратки 

периоди от време за ефективно производство на енергийна суровина, секвестиране на CO2 или 

фиторемедиация на замърсени земи (Dickmann et al. 2001).  

В настоящото изследване са представени някои функционални характеристики, свързани 

с растежа и продуктивността на хибридни клонове на топола в млада възраст, за да се оцени 

техният потенциал за производство на биомаса. Изследван е и ефектът на клона и вида на 

субстрата върху параметрите на растежа и физиологичните показатели - интензивност на 

фотосинтезата, интензитет на транспирацията и ефективноста на използване на водата. 

Постигнат е висок процент (над 90%) на вкореняване на тополовите резници. Най-висок 

процент е получен за хибридния клон топола “45/51” - 97,5%, а най-нисък за “Agathe F” - 92,0%. 

Диаметърът на кореновата шийка на 1-годишни тополови растения, отглеждани в почвен 

субстрат, варира от 2,43±0,51 до 3,89±1,12 mm, като разликите между отделните клонове са 

статистически значими (F=4,250, Sign.=0,007). Разликите между анализираните клонове топола 

за височината на фиданките също са статистически значими (F=5.153, Sign.=0.002), като 

стойностите варират в диапазона от 111.43±22.09 до 157.45±35.12 cm (Фиг. 1). Най-високи 

стойности и за двата показателя са установени за клон “BL”, а най-ниски за клоновете “Agathe” 

и “45/51”, съответно за диаметъра на кореновата шийка и височината на стъблото на фиданката. 

 

 

Фиг. 1. Характеристики на отглеждане на 1-годишни разсад от топола – почвен субстрат 

Забележка: Различните букви показват значителни разлики между средните съгласно Tukey’s test (P ≤ 

0.05) 

 

Диаметърът на кореновата шийка на растението, отгледано в компостна смес, варира в 

диапазона от 2,65±0,82 mm, стойност установена за клон “Agathe F” до 3,95±1,13 mm за “BL”. 

Разликите между изследваните тополови клоновe са статистически значими (F=3.213, 

Sign.=0.03). Стойностите за височината на фиданките варират от 122,42±25,14 см, за клон “45/51” 



до 152,11±43,10 см за “Agathe F”. Разликите между клоновете не са статистически значими (Фиг. 

2). 

 

 

Фиг. 2. Характеристики на отглеждане на 1-годишни разсад от топола – компостна смес 

Забележка: Различните букви показват значителни разлики между средните съгласно Tukey’s test (P ≤ 

0.05) 

 

Установени са и значителни разлики в параметрите на растежа в зависимост от субстрата 

за растеж на разсад от топола (F=4,418, Sign.=0,000; F=3,086, Sign. = 0,004, съответно за 

диаметъра и височината). Фиданките, отгледани в компостна смес, имат по-добри 

характеристики на растеж, с по-добре изразени разлики в диаметъра на кореновата шийка. Най-

изразените разлики са получени за клон на топола “45/51” (Фиг. 3а, б). 

 

 

Фиг. 3. Клонови разлики в параметрите на растеж в зависимост от субстрата за отглеждане 

(A - диаметър, Б - височина) 

А. 

Б. 



Резултатите от изследването на физиологичните параметри - интензивност на 

фотосинтезата, интензитет на транспирацията и ефективност на използване на водата показват 

наличието на значителни клонови разлики (Фиг. 4а, б, в). Тополовите клонове “Agathe F” и 

“45/51” имат най-високи стойности за всички изследвани показатели. Най-ниски нива на 

фотосинтеза и транспирация, както и най-високо ниво на ефективност на използване на водата 

са установени за клона “BL”. 

 

 

 
Фиг. 4. Клонови различия във физиологичните параметри: A - интензивност на фотосинтезата, Б - 

интензивност на транспирация, В - ефективност на използване на водата  

Забележка: Различните букви показват значителни разлики между средните съгласно Tukey’s test (P ≤ 

0.05) 

 

А. 

Б. 

В. 



Измерената по-висока интензивност на фотосинтезата за клонове “Agathe F” и “45/51” и 

тяхната по-ниска продуктивност могат да се интерпретират като маркер за повишен дял в 

преразпределението на асимилатите, произведени по време на фотосинтезата, вероятно към 

кореновата биомаса, което би обяснило относително високата ефективност на използване на 

водата на тези клонинги на топола. По-ниските нива на фотосинтеза и транспирация, получени 

за “BL” са потенциален сигнал за по-икономичен и ефективен режим на газообмен на листата, 

особено като се има предвид по-високата му продуктивност. 

Клонът “37/61” се характеризира с ниска интензивност на фотосинтеза и доста 

интензивна транспирация, което води до ниска ефективност на използването на вода, което може 

да се интерпретира или като клонова специфична производителност, или като повишен стрес. 

В резултат на сравнителния анализ на двата варианта на отглеждане беше установено, че 

тополовите клонове, отглеждани в компостна смес, се характеризират със значително по-високи 

нива на фотосинтеза и интензитет на транспирация в сравнение с растенията, отглеждани в 

почвен субстрат, което е особено добре изразено при хибридния клон “BL” (Фиг. 5). 

 

 

Фиг. 5. Разлики във физиологичните параметри в зависимост от растящия субстрат 

Забележка: Различните букви показват значителни разлики между средните съгласно Tukey’s test (P ≤ 

0.05) 

 

В заключение: Установени са статистически значими разлики между изследваните 

хибридни клонове на топола за параметрите на растежа - диаметър на кореновата шийка и 

височина на фиданките, отгледани в почвен субстрат. За растенията, отглеждани в компостна 

смес, се установяват значителни клонови различия само за диаметъра на кореновата шийка, 

докато височината на фиданката не се повлиява значително от клона. От проучените четири 

клона хибридни тополи Populus euramericana “BL” демонстрира най-висока биопродуктивност. 
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Този отчет е разработен от екип на Центъра за изследвания по 

национална сигурност и отбрана (ЦИНСО-БАН) в рамките на Работен 

подпакет РП.I.1.6 Методология за оценка на обектите от критичната 

инфраструктура на национално ниво и рисковете за тяхната 

устойчивост в Работен пакет РП.I.1. от Националната научна програма 

„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“. Отчетът включва научните резултати 

от етап 3 на РП.I.1.6: Оценка на уязвимостта на елементите от 

критичната инфраструктура по отношение на специфични заплахи 
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1. Въведение 

Всички дейности по проект РП .I.1.6 са подчинени на крайната цел – Създаване на 

методология за оценка на обектите от критичната инфраструктура на национално ниво. 

Числово това се изразява чрез оценката на риска за дадения обект. 

 

Фигура 1 Етапи за оценка на риска на обект от критичната инфраструктура 

На Фигура 1 са представени етапите за оценката на риска. 

В първия етап – секторния анализ – е важно да се установи в кой от секторите на 

критичната инфраструтура попада даденият обект. Той подлежи на особено внимание, 

ако спада към някой от следните сектори1: 

А) Технически критични сектори, като: 

 Енергетика; 

 Транспорт; 

 Информационни и комуникационни технологии; 

 Икономика. 

Б) Социално-икономически критични сектори, като: 

 Земеделие и храни; 

 Здравеопазване; 

 Правосъдие, обществен ред и сигурност; 

 Защита при бедствия. 

При втория етап - анализа на заплахите - на първо място трябва да се вземат 

предвид следните2: 

                                                      

1 Методология за оценка на обектите от критичната инфраструктура на национално ниво и 
рисковете за тяхната устойчивост. Отчет за етап 1: "Идентификация на основните сектори на критичната 
инфраструктура. Секторен анализ". ЦИНСО-БАН. 2019 г. с. 22 

2 Методология за оценка на обектите от критичната инфраструктура на национално ниво и 
рисковете за тяхната устойчивост. Отчет за етап 2: „Идентифициране, характеризиране (описание) и 
оценка на заплахи от бедствия в приоритетни сектори от критичната инфраструктура“.  
ЦИНСО-БАН. 2020 г. с. 19, с. 69 
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 Наводнения; 

 Екстремални температури; 

 Бури; 

 Горски пожари. 

Третият етап – анализ на уязвимостта – е възлов, защото човек може да 

въздейства върху уязвимостта (да я подобрява) и с това да влияе активно върху оценката 

на риска. Именно уязвимостта е предмет на нсатоящето изследване. 
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2. Уязвимост на обектите от критичната 
инфраструктура 

2.1 Етимология и същност на понятието „уязвимост“ 
Първата стъпка за задълбочен анализ на термина “уязвимост” е да се пристъпи 

към определяне на етимологичния му произход. В този случай трябва да подчертаем, че 

тази дума произлиза от латински език, защото е съставена от три ясно обособени 

латински части: съществителното vulnus, което може да се преведе като "рана"; 

частицата - abilis, което е еквивалентно на "който може"; и накрая наставката - татко, 

което е показателно за "качество". Следователно, уязвимостта може да бъде 

определена като "качество на нещо, което позволява нещото да бъде наранено". 

Понятието Уязвимост може да се приложи към всякакви обекти, а именно: 

- към отделен човек; 

- към група от хора (общество); 

- към технологиите, в т.ч. информационните технологи; 

- към географски зони - селища и селищни образувания; 

- към отделни обекти или сбор от обекти. 

Очевидно Уязвимостта на “нещото” е свързана както с наличието върху него на 

външно разрушително въздействие, така и със способността му за преодотвратяване, 

съпротива и преодоляване на това въздействие, т.е. с неговата устойчивост. 

Уязвимостта е връзката между външното разрушително въздействие и обекта-

реципиент на това въздействие. 

Очевидно, уязвимостта на даден обект е различна за различните видове 

въздействие. Тя може да бъде и нулева, ако въздействието не засяга обекта. 

Препоръчва се уязвимостта да се нормира в интервала [0-1]. 

Синонимите на уязвимост са: чувствителeн, слаб, крехък, податлив, безпомощен, 

несигурен. 

Обратното (антоним) на уязвимост е: устойчив, неуязвим, силен, неподатлив, 

безчувствен. 

2.2 Определения за уязвимост 
Тук ще приведем няколко гледни точки за уязвимосттта, които могат да се 

разглеждат и като различни аспекти на определението за «уязвимост» (основно по 

Владимиров [1]): 
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Уязвимостта се дефинира като «характеристика на системите, която представя 

потенциалните възможности да бъдат увредени. Може да бъде разглеждана като 

комбинация от податливост и големина на вредите. (N.Adger, M. Kelly, G. Bentham17 [1]).  

При природни бедствия вредите са условие за категоризирането им като такива. 

Уязвимостта в публикациите на ADRC-Total disaster risk management [1,2] се определя 

като условие, произтичащо от материални, обществени, икономически и екологични 

фактори или процеси, които повишават податливостта на даден обект или общност към 

поразяване. Както в предното, така и в това определение не се конкретизира същността 

на податливостта на обектите. «Ако рискът е едната страна на монетата, нейната втора 

страна е уязвимостта. Тя може най-пространно да бъде дефинирана като потенциал за 

понасяне на загуби или други поразяващи удари. Населението, сградите, екосистемите 

или човешките дейности, застрашени от бедствие, са уязвими» според N.C. Lind [1,2]. 

Заплахата е пряко свързана с вредите, следователно уязвимостта и заплахата са 

зависими една от друга величини.  

Някои автори, като В. Акимов, В. Лесных, Н. Радаев, В. Павлова, J. Chakraborty, D. 

Crichton, R. Dunlap [2,4] бъркат уязвимостта с експозицията на въздействието на опасните 

фактори, но на практика я представят като компонент на опасностите. В публикации по 

прехраната на населението и връзката му с природните ресурси се достига до извод, че 

«уязвимостта е излагането на индивидите или групи хора на стрес в осигуряване на 

препитанието, дължащ се на промени в природната среда» (J. Alwang, P. B. Siegel, S. L. 

Jorgensen [1]). «Характеристиките на дадено лице или група, изразяващи техния 

капацитет да изпреварват, да посрещат, да се съпротивляват и да се възстановяват след 

въздействията на природни бедствия» се счита от P. Susman, P. O'Keefe, B. Wisner [3] за 

уязвимост. Включва се комбинация от фактори, които определят степента, до която 

животът и мястото на обитаване на даден индивид е изложено на риск от дискретно или 

определимо събитие в природата или обществото. «Понятието за уязвимост се състои от 

две противопоставящи се сили. От една страна, процесът, който причинява уязвимост, 

може да бъде наблюдаван. От друга страна е физическото излагане на застрашеност 

(земетресения, бури, наводнения и др.). Уязвимостта се появява и развива в 

икономическата, демографската и политическата сфера и в несигурни условия 

(материална среда, нестабилна местна икономика, уязвими групи, липса на държавни 

или частни предпазни мерки) чрез така наречените динамични процеси (например 

слабост на местните институции, недоразвити пазарни отношения, нарастване на 

населението и урбанизация)» (P. Blaikie, T. Cannon, I. Davis, B. Wisner [3]). Това е опит за 

обширно определение, но се губи основният смисъл. «Уязвимостта обхваща комплексно 

обществени, икономически и политически условия, в които протича ежедневният живот 

на хората. Тези условия определят изборите и алтернативите, които хората имат пред 

заплахите от околната среда. Най-застрашени обикновено са онези, които имат най-

малко възможности за избор, тези, чийто живот е ограничен, например от 

дискриминация, политическо безсилие, физически недъзи, липса на образование и на 
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работа, болест, липса на законови права и други исторически коренящи се практики на 

доминиране и маргинализиране» (R. Bolin, L. Stanford [2]). В това определение се 

акцентира върху слабите звена на обществото.  

«Степента на понасяне на загуби от даден елемент в риск или от набор от такива 

елементи, произтичащи от възникването и действието на природно явление с даден 

магнитуд е уязвимост». Може да се оцени по скала от 0, когато няма щети, до 1-при 

пълно разрушаване, според P. Buckle [2]. «Уязвимостта е индикатор на загубите, 

представляващи елемент на риска и отразяващи следствията от природни феномени. 

Показва степента на опасността им. Може да се оценява по скалата на следствията, но и 

да се разглежда като относителен дял от разходите за възстановяване на вредите” (O. D. 

Cardona [2]).  

J. C. Villagran de Leon [2] дефинира уязвимостта като “склонност на елементите 

или на целите системи към изменения и предразположеност към увреждане”. Това 

определениe е интегрирано, но не може да се разбере начинът на преобразуване на 

опасностите във вреди.  

T. Cannon, J. Twigg, J. Rowell [2] твърдят, че „уязвимостта е обратно 

пропорционална на бедността, която традиционно се използва за оценка на ежедневния 

статус на хората. T. Cannon [2] препоръчва уязвимостта да бъде представена по такъв 

начин, че да може да се предсказва. Предполага, че това е пътят за изграждане на 

концепция за събитията, които могат да се случат на населението в условията на 

специфичен риск и заплаха. Уязвимостта може да се определи чрез подходяща 

съвкупност от характеристики, които отразяват редица страни на човешкия живот като: 

а) първоначално благосъстояние (здраве, самочувствие и др.); б) самозащита 

(самооценка, приходи, квалификация и др.); в) обществена защита (обществена 

готовност за посрещане на заплахите, строителни нормативи, защитни съоръжения и 

др.); г) обществени и политически институции и мрежи (обществен капитал, 

институционална среда и др.). «Уязвимостта може да бъде най-общо разглеждана като 

вътрешен рисков фактор, математически изразен с вероятността за степента на 

изложеност на обектите спрямо заплахите от природни или създадени от човека 

бедствия» (O.D. Cardona [2,3]). Ето защо уязвимостта е свойство, което се получава в 

резултат на обществената политика и разпределението на ресурсите и в което се коренят 

причините за разнородни поражения. Практически изследванията показват, че 

маргинализираните групи неотменно страдат повече при бедствия. «Високите нива на 

уязвимост са в корелация с високите нива на бедност, с политическото безправие и с 

изключване от обществото» (J. Chakraborty, G.A. Tobin, B.E. Montz [2]).  

R.A.Dembo и А. Freeman [1,2]) доказват, че «Уязвимостта е гранична мярка на 

податливостта да се понесат загуби или щети. Колкото по-голяма е уязвимостта, толкова 

по-голямо е излагането на вредни последствия» «Степента на понасяне на загуби от 

даден елемент в риск (или от сбор от такива елементи), получени от дадена заплаха при 
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определена степен на разрушение, е уязвимост. «Уязвимостта е граница, до която 

дадена система е в състояние да понесе вреди от заплахата.  

G.Kaiser [2,3] развива следната теза - «Потенциалната загуба от стойността на 

даден елемент е уязвимост. Тя е следствие на възникване и развитие на природна и/или 

технологична опасност. Тя е степен на понасяне на загуби от даден елемент в риск или 

набор от такива елементи, под действието на природни явления с определен 

интензитет. Изразява се чрез скала от 0 до 1». «Уязвимостта е степен, до която дадена 

система е чувствителна за конкретно време и е неспособна да се справи с опасностите, 

породени от заплахатаета.а  

T. Rashed и J. Weeks [2,3] извеждат едно по-общо определение - «Уязвимостта е 

разпространяващо се обществено-икономическо състояние. Тя е причина, поради която 

бедните несъстоятелни хора са преобладаваща част от жертвите на бедствията (N.C.Lind 

[2]). 

S. Correira [2] акцентира върху тежестта на последствията от неизправности в 

технологичните системи. Не се отчита продължителността им, а се съобразява само със 

степента на увреждане и разходите за възстановяване. Уязвимостта е „мярка за 

податливостта към въздействие на опасни фактори и появата на вреди и разрушения при 

зададено време на експониране” (Department of Human Services [2,4]). Тази дефиниция 

е кратка, но по наше мнение много съдържателна.  

Уязвимостта се определя от големината на вредите и последствията от 

въздействието на природните и технологични опасности. “Уязвимостта е резултат от 

недостатъци в планирането, проектирането, устройството и конструирането” 3.  

Уязвимостта, според P. Suarez [2], се дефинира като „способност да бъде 

засегната и увредена дадена система от стресови въздействия и смущения. Тя е функция 

от вероятността за появяване на такива въздействия и от тяхната степен. Може да се 

тълкува като способност на системите да поглъщат въздействията и да се възстановяват”.  

B. Turner [2] тълкува уязвимостта, като „степен на вероятно увреждане на 

системите, субсистемите и системните елементи при експониране на действието на 

опасности, на смущения, стресове или стресори".  

От гледна точка на обществените системи, универсално е определението на 

Стратегията на Организацията на обединените нации за редукция на бедствията (United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction [2]). То гласи, че “Уязвимостта се 

определя от условията, които зависят от физичните, социалните, икономическите или 

екологични фактори и процеси. Те влияят върху податливостта на населението към 

въздействието на опасностите“. Програмата на Организацията на обединените нации и 

                                                      

3 Journal of Prehospital and Disaster Medicine Glossary of Terms. 2004. 
http://pdm.medicine.wisc.edu/vocab.htm 
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конкретно Бюрото за превенция на кризи и възстановяване (United Nations Development 

Program. Bureau for Crisis Prevention and Recovery [2]) дефинира уязвимостта като 

“условия за съществуване на хората или процесите, които протичат в резултат на 

физичните, социални, икономически и екологични фактори. Те определят вероятностите 

и степента на щетите от въздействието на опасностите”. Подобно е определението на 

Бюрото на Организацията на обединените нации [2]– “Уязвимостта изразява степента на 

очакваните щети, установени чрез разходите за възстановяване. Изменя се от 0 до 1 и е 

функция на интензивността на опасностите”.  

В друго определение на Програма на Организацията на обединените нации [2] се 

твърди, че “уязвимостта представя вътрешната връзка между експонирането на физични 

заплахи и благосъстоянието на хората от една страна, а от друга страна способността на 

отделните личности и населението като цяло да се справя с тези заплахи“.  

R. Chambers [2] развива тезата, че уязвимостта е “вътрешна динамична 

характеристика на елементите на риска, която определя възникващите вреди и щети в 

резултат на опасни,  

Д. Диманов предлага следната релация между понятията „риск” , „опасност“, 

„заплаха“, «уязвимост» 

Тук дефинициите доста се преплитат. Най-кратко казано 

Двете основни дефиниции са: 

Риск = вероятност X въздействие 

Риск = опасност Х уязвимост 

Важно е да се прави разлика между английските термини за риск (risk) и опасност 

(hazard), които в някои езици се превеждат с една и съща дума. Ако се вземе предвид 

второто определение, разликата между риск и опасност е в уязвимостта на 

потърпевшите: потенциалната опасност включва само (вероятния) негативен ефект от 

даден инцидент (бедствие или криза). Степента на уязвимост на обекта, хората и 

околната среда при такъв ефект определя дали рискът е значителен. Нека илюстрираме 

това с примерно наводнение: наводнението само по себе си може да бъде разгледано 

като опасност. Ако обаче възникне в ненаселен район, без икономическа и екологична 

стойност, то тогава казваме, че няма, или има малък риск. 

Уязвимостта е съставно понятие, което включва излагане и податливост. Нека 

илюстрираме това: 

- степента, на която сградите са уязвими към наводнения, зависи както от 

степента на излагане (каква е височината на водата?), така и от степента, в 

която сградите наистина са засегнати от вода (от какъв материал и колко 

здраво са построени?). 
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Опасността обикновено се свързва със вероятно настъпване на някакви нежелани 

последици. 

Опасността е една абстрактна възможност да се случи нещо лошо. 

Заплахата може да се определи и като опасност, която се намира в етап на 

нейната възможност да се превърне в действително събитие. Заплахата е реален факт, 

проявено обстоятелство, докато опасността се крие в сферата на бъдеще възможното. 

Заплахата се определя като опасност която е в процес на трансформация; с други думи 

заплахата е конкретизирана опасност, на която се знаят точните параметри. 

Рискът фактически е заплаха с неустановен срок. При риска не е определено 

предварително времето за настъпването му. Дори да бъде установен достатъчно рано, 

той си остава принципно невъзможен за неутрализиране. 

Уязвимостта променя цялостта на обектите и техните физични, социални, 

икономически и екологични показатели.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

- Понастоящем няма единно определение за «уязвимост». Няма общоприет 

модел. 

- Преобладаващите изследвания са за уязвимостта на обществени групи и 

финансови структури. 

- На много места се забелязва различно тълкуване и влагане на различен 

смисъл в понятията риск, опасност, заплаха, уязвимост. Това може да се 

обясни с много широкия спектър от структури (технически, географски, 

обществени), които притежават качеството «уязвимост»». 

2.3 Класификация на уязвимостта, видове уязвимости 
Както вече се видя, уязвимостта е характерна черта навсякъде в човешкия живот 

и човешката практика. В различните аспекти на практиката тя има различни, специфични 

показатели и критерии. 

Някои от най-изследваните области на уязвимост са: 

 Социална уязвимост: беззащитност пред заплахи, рискове, травми и 

натиск поради социалните условия, представени от лицето или групата. 

Вижте също Социалната несправедливост.  

 Компютърна уязвимост: се отнася до слабите места на компютърна 

система, при които нейната компютърна сигурност няма необходимите 

защити в случай на атака. Вижте също Компютърна сигурност.  

 Уязвимост на околната среда: например ендемичните видове са уязвими 

към промените в естествените условия на тяхното местообитание, поради 

което са изложени на риск от изчезване. Вижте също ендемични видове.  
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 Икономическа уязвимост: рамкирана в социалната сфера, тя е свързана с 

бедността и невъзможността за генериране на повече икономически 

ресурси поради конкретната социална ситуация.  

 Уязвимост на храните: В случай на природни бедствия, война, въоръжен 

конфликт или сериозна политическа криза, например, може да бъде 

трудно да се намери чиста вода или незамърсена храна.  

 Физическа уязвимост: показва уязвимостта на населението към структури, 

които не са подготвени за природни бедствия, като ураган или 

земетресение.  

 Уязвимост на работното място: нестабилността или несигурността на 

работното място на дадено лице. 

Поради това, за нуждите на настоящето изследване, е наложително да се 

класифицират различните видове уязвимости. 

Ние определяме следните три вида: 

1. Уязвимост на социални структури и групи.  

Всички социални слоеве и обществото като цяло, са уязвими към редица заплахи 

и явления, предимно към: 

 Заплахи от природно естество, основните от които са климатичните - 

засушавания, бури, валежи; 

 Заплахи от човешки действия - било то неволни или злонамерени. 

2. Уязвимост на информационни и комуникационни системи и технологии.  

Уязвимостта на тези системи и технологии може да бъде причинена от природни 

заплахи, но най-вече е следствие на човешка дейност – недоработка, недоглеждане или 

злонамерено действие. 

3. Уязвимост на технически системи и обекти. 

Към тази група спадат именно обектите на Критичната инфраструктура.  

Те са уязвими предимно към природните заплахи. В предишния раздел на 

изследването беше установено, че това са преди всичко наводнения, земетресения и 

пожари. 

В иерархична градация, всяка от трите поредни уязвимости стои по-високо от 

предидущата. Така нарушаването на комуникационните и информационни системи 

води до каскадни ефекти в социалните структури – понижаване нивото на живот и 

всички произтичащи от това последствия. 

Най-отгоре в иерархията са техническите системи и обекти. Те оказват ефект както 

директно върху населението, така и върху информационните и комуникационни 

системи, предизвиквайки срив в работата на техническите им устройства, а те от своя 

страна – върху населението.  
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От казаното следва извода, че меродавна за човешката практика е Уязвимостта 

на техническите системи и обекти и то на онези от тях, чието влияние се простира върху 

следващи обекти и достига до живота на населението. Това са именно обектите на 

КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.  

Това е и същността на настоящето изследване.  

2.4 Устойчивост на елементите от критичната 
инфраструктура 

Терминът “устойчивост”  ("resilience"4) започва да се използва в научни 

публикации в края на 90-те години на миналия век. Първоначално тя се прилага в доста 

тесни области на психологията и околната среда, както и преди всичко е свързано с 

рехабилитацията на лицето или естествената екосистема след стресова ситуация. В 

последващото десетилетие значително се е увеличил обемът на публикации, където се 

е използвал този термин. Например, според5 в индексирани научни списания в различни 

периоди е публикувано 93 статии по екология (1998-2017 година.), 53 статии по 

технически науки (2007-2017 г.), 16 статии по въпросите на бизнеса и мениджмънта 

(2009-2017 година.), в които се прилага понятието "resilience". В последните години 

(2015-2019) честота, както и използването на този термин се е увеличил значително. 

Анализ на определения, данните в редица документи, позволява да се подчертае 

като основните признаци на устойчивост на обект или система: способност да издържат 

на външни негативни влияния; способността да се възстановява в приемлив интервал от 

време и приемливи разходи (материални, финансови, психологически и други). 

Отделно направления за изследвания, свързани с обосноваване на количествено 

измерими мерки (критерий) за адаптивна стабилност. Както правилно е отбелязано в, 

специфичен вид на критерия трябва да се вземат предвид следните свойства:  

 техническа и икономическа ефективност;  

 устойчивост на развитието;  

 сигурност на социални-икономически и екологични компоненти. 

Необходимостта от използване на количествено измерими мерки resilience е 

свързана с необходимостта от решаване на проблемите за оценка на адекватността на 

нивото на адаптивна система за стабилност (системи), избор на вариант на развитие на 

системи с оглед на приемливо ниво, адаптивни устойчивост и т.н. 

                                                      

4 Лесных В.В., Тимофеева Т.Б. „Анализ подходов к оценке адаптивной устойчивости 
инфраструктурно-сложных территорий“ http://fic.vscc.ac.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1350 

5  Лука Fraccascia, Ilaria Giannoccaro and Vito Albino (2018) Resilience of Complex Systems: State of the 
Art and Directions for Future Research // Complexity Volume 2018. [Електронен ресурс]. 
https://www.hindawi.com/journals/complexity/2018/3421529 

http://fic.vscc.ac.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1350
https://www.hindawi.com/journals/complexity/2018/3421529
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Могат да се разграничат три подход към оценката на нивото на устойчивост на 

система или територия: 

 подход с използване в качеството на критерий - функционални показатели 

в абсолютна или относителна стойност; 

 подход с използване на индекса на критерий (критерии); 

 комбиниран подход (съвместно използване на функционални и индексни 

критерии). 

Подход с използване на функционални показатели обикновено се използва за 

оценка на устойчивост отделна система. За такива системи за поддържане на живота 

като електроенергийната система, система за газоснабдяване, система за 

топлоснабдяване като ниво resilience могат да се използват съотношения на показатели 

за мощност, разхода на газ и топлина, преди катастрофата и след възстановяване. За 

водоснабдителната система се използва такъв процент, като налягането на водата в 

системата до катастрофа. За взаимодействие на системи за електрозахранване и 

водоснабдяване, като критерий предложено да се използват отношение 

производителността на системи, след възстановяване на общ загуби през периода на 

възстановяване. 
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3. Методология за определяне уязвимоста на 
обектите от критичната инфраструктура 

Към обектите на критичната инфраструктура се предявяват специални, повишени, 

изисквания, тъй като, както е известно, нарушаването на тяхното функциониране води 

до каскадни загуби в последващи ги структури и в живота на населението. Това поставя 

повишени изисквания към защитата на обекта от критичната инфраструктура. За тази цел 

нормативната уредба изисква да се извърши оценка на риска на обекта (ПМС 256/2012 

г. [2]).  

Възможни са различни подходи и методи за оценка на риска, но дали в един или 

друг вариант, в оценката участва заплахата върху дадения обект и последствията, които 

се получават от нарушаването на неговата дейност.  

Възможните заплахи бяха разгледани и анализирани в предишния етап на 

изследването (виж Р.П.I1.6.2/2020 год. [3]). Както се вижда, те могат да бъдат от 

естествен (природен) произход или от човешка дейност, в това число и от целенасочена 

такава (тероризъм).  

Последствията от нарушаване дейността на обекта са следствие от неговата, на 

обекта, податливост към дадената заплаха и от получаващите се загуби (човешки, 

материални, обществени).  

Именно податливостта на обекта към действието на заплахата формира неговата 

„Уязвимост“.  

Очевидно, Уязвимостта е пряко зависима от големината на Заплахата, без тази 

зависимост да е правопропорционална. Например при едно средно или дори слабо 

наводнение могат да се получат достатъчно големи загуби в обекта (70-80%) и чак при 

катастрофално наводнение те да са само с десетина процента повече. 

Вторият възлов момент е именно фактът, че от уязвимостта на обекта зависят 

каскадните загуби след него, а с това и оценката на риска за обекта. Очевидно е, че 

при по-ниска уязвимост следва да се получат и по-малки загуби, което поставя въпроса 

за намираме на оптимума между уязвимостта, загубите и оценката на риска. По-

нататък ще разгледаме и този въпрос. 

Оценяване на уязвимостта - представлява степен на податливост на даден обект 

от критичната инфраструктура на определени заплахи. Уязвимостта, сама по себе си, не 

генерира неблагоприятни последствия, тя се реализира само тогава, когато е подложена 

на въздействието на дадена заплаха. 

Както казахме още в началото, оценяването на уязвимостите е отделна стъпка в 

цялостния процес по анализ на риска за обектите от критичната инфраструктура. Тук 

става въпрос за систематичното изследване на обектите, целящо да открои онези техни 
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компоненти, изложени в най-висока степен на въздействието на заплахи. Целта на 

оценката на уязвимостите е да формира крайната оценка на риска, както и да помогне 

за набелязването на адекватни мерки за сигурност, а също така за анализиране на 

правилността на тези мерки след изпълнението им. 

Освен това, заплахите и уязвимостите трябва да бъдат разгледани като двете 

страни на една и съща монета. Както източникът на заплаха не носи риск, ако не 

съществува уязвимост, от която да се възползва, така и уязвимостта само по себе си не е 

опасна за системата, когато няма източник на заплаха. Това важи дори тогава, когато 

заплахата произтича от човешко поведение, например тероризъм. 

3.1 Методи за оценка на уязвимостта 
Няма единен, утвърден метод за оценка на уязвимостта. 

Като пример ще посочим Стандарт ISO/IEC 31010 "Управление на риска. Методи 

за оценяване на риска" Там е посочена информация за възможността да се избира 

между 31 метода за оценяване на риска, като всеки един от посочените методи в 

приложенията на документа е подходящ за различен етап от процеса на оценяване на 

риска, в това число – и за уязвимостта.  

3.2 Преглед на съществуващи методики за оценка на 
уязвимостта на обекти от КИС 

В потвърждение на факта за голямото разнообразие от методи, тук привеждаме 

допълнително такива. 

3.2.1 Процес по оценка на уязвимостите PreDict (Австралия) 

В рамките на проекта е изработен многостъпков процес за оценка на 

уязвимостите (показан на Фигура 2). 
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Семинар 1

Подготовка

Интервюта с участниците

Предварителна работа по разпознаване на уязвимостите

Дефиниране на бекграунд и последващи параметри

Интервюта с участниците

Предварителна работа по разпознаване на уязвимостите

Дефиниране на бекграунд и последващи параметри

Интервюта с участниците

Предварителна работа по разпознаване на уязвимостите

Дефиниране на бекграунд и последващи параметри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подготовка 

на Семинар 

2

Определяне на потенциалната контролна среда

Стратегии за овладяване на потенциалния риск

Определяне на уязвимостите в отбранителния сектор

10

11

12

Семинар 2

Разпознаване на стратегии за контрол

Рейтинг на уязвимостите

Предизвикателства към уязвимостите в отбранителния сектор

Докладване на собствениците и операторите на инфраструктури

План за действие за управление на уязвимостите

13

14

15

16

17

18 Изграждане на PreDict

 

Фигура 2 Процес на определяне на уязвимости, приложен в проекта Predict 

В първата фаза на изследването са идентифицирани уязвимостите в 15 

инфраструктурни сектора и техните взаимозависимости. След това са разработени и 

предложени предварителни стратегии за отстраняването на уязвимостите, с акцент 

върху потребностите на отбраната. 

На следващата стъпка са изготвени профили на уязвимостите в индустрията за 

всеки един от секторите, основани на анализи и интервюта. Уязвимостите са групирани 

в 12 „широки области на риск”—политически, икономически, социални, свързани с 

околната среда, културни, технологични, свързани с доставчици, с клиенти, със 

заместители, бариери на навлизане на (на пазари), операции (човешки ресурси и 

подготовка), и гъвкавост/адаптивност—с цел разграничаването на индустриалните от 

отбранителните уязвимости и групирането им в подлежащи на анализ области. 

Преобладаващата част от тези области са заимствани от секторните анализи (PEST, Porter 

и SWOT). 

На тази основа уязвимостите са класирани според последиците (незначителни, 

леки, умерени, тежки, катастрофални) и според вероятността от появата им. 

Класирането за всяка широка област на риск е направено с помощта на Таблица на 

рейтинга на уязвимостите и е представено под формата на Графика на профилите на 
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уязвимостите (Фигура 3). Уязвимостите, класирани най-високо, са обявени за 

приоритетни при търсенето на стратегии за тяхното преодоляване. 

 

Последици

Катастрофални

Значителни

Умерени

Слаби

Незначителни

Вероятност
Много малка Малка Умерена Голяма Много голяма

1999

2005

Висока Значителна Умерена Ниска

НискаУмеренаЗначителнаВисока

 

Фигура 3 Профил на уязвимостите за технологичния сектор 

3.2.2 Оценка на уязвимостите – KWINT (Холандия) 

Целта му е да се анализират уязвимостите на холандския Интернет, да се 

идентифицират възможни последици от заплахите и да се набележат мерки за 

предотвратяване на уязвимостите. Направен е анализ на уязвимостите за социалното, 

функционалното, структурното и физическото ниво, както и за два допълнителни слоя 

(на взаимозависимостите и на средата). За всеки един от шестте слоя е направена оценка 

на слабостите, заплахите и възможното им отражение, при използването на три 

стойности: високо, средно и ниско. Уязвимостите са изследвани от гледна точка на 

четири цели на IT сигурността, както и във връзка с природни явления, умишлени 

действия отвън и умишлени действия вътре в системата. 

Резултатите са представени в шест таблици (матрици). Крайният резултат е 

матрица, демонстрираща най-важните уязвимости на (холандския) Интернет (На Фигура 

4 е представено примерно извлечение на част от цялата матрица). В тази матрица са 

оценени въздействията на уязвимостите върху гражданите, предприятията, нацията, 

както и уязвимости с глобално отражение. Въз основа на тези резултати е изготвено 

предложение до холандското правителство за предприемане на серия от мерки. 
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1. Нарушения на интегритета и конфиденциалността

2. Вируси и троянски коне

3. Атаки, водещи до блокиране доставката на услуги

4. ...

5. ...

6. ...

 

Фигура 4 Матрица на географското разпределение на въздействието (извлечение 
на част от цялата матрица)  

3.2.3 Оценка на уязвимостите CYTEX (Германия) 

Поставената задача е да се изследва влиянието на терористична кибер-атака 

срещу КИС на един урбанизиран регион. Участници са представители на правителството, 

оператори на големи инфраструктури (като производители на електроенергия, 

телекомуникационни и транспортни компании, банки), доставчици на услуги. 

По сценарий, серия от координирани кибер-атаки водят до блокиране на 

обществения живот. Оказва се, че функционирането на КИС може да бъде възстановено 

само в резултат на активни действия по управление на кризата. Учението симулира 

времеви отрязък от 24 часа. 

Целта на учението е да се изследват отраженията на специфични атаки върху 

избрани инфраструктури от обществения живот, процеса на управление (включително 

обмена на информация между действащите лица), както и възможните стъпки за 

нормализация на обществения живот. 

При подготовката и провеждането на учението са използвани различни 

симулационни модели, чрез които ръководният щаб контролира случващото се. 

Приложени са системи за моделиране Powersim и GAMMA.6 Счита се, че учението е 

допринесло за установяване на важни инфраструктурни уязвимости, проблеми при 

кризисното управление и структурни недостатъци. 

                                                      

6 Klaus Niemeyer, “Simulation of Critical Infrastructures,” Information &Security: An International Journal 17 
(2005): 120-143. 
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3.2.4 Методология за оценка на уязвимостите на Департамента по 

енергетика на САЩ 

Националната стратегия за вътрешна сигурност (2002) и Националната стратегия 

за физическа защита на КИС и ключови активи изясняват отговорностите на федералните 

власти, в частност отговорностите на Департамента по енергетика (ДЕ) по координация 

на защитните действия в енергийния сектор. Службата за енергийно осигуряване (СЕО) 

направлява правителствените усилия за гарантиране сигурността и надеждността на 

енергийната инфраструктура в новата, усложнена среда. 

СЕО е изготвила Процес за оценка на уязвимостите, състоящ се от три стъпки и 

описан в Програмата за анализ на риска и уязвимостите: преглед на оценъчната 

методология.7 Методологията е разделена на три основни фази: предварителна оценка, 

оценка, последваща оценка. Всяка фаза се състои от серия елементи и задачи, както е 

показано във Фигура 5. 

                                                      

7 US Department of Energy, Office of Energy Assurance, Vulnerability Assessment and Survey Program: 
Overview of Assessment Methodology (28 September 2001). http://www.esisac.com/publicdocs/ 
assessment_methods/OEA_VA_Methodology.pdf. 
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Прадварителна оценка

Разпознаване на целите и обхвата на оценката

Установяване на процедури за защита на информацията

Разпознаване и класиране на критичните активи

Оценка

Анализиране на мрежовата архитектура

Оценка на заплахите

Провеждане на тестове

Оценка на физическата сигурност

Анализиране на физическите активи

Оценка на експлоатационната сигурност

Изследване на политики и процедури

Анализ на въздействието

Оценка на инфраструктурните взаимозависимости

Характеризиране на риска

Последваща оценка

Приоритетност на препоръките

Разработване на план за действие

Извличане на поуки и отчитане на добрите практики

Провеждане на учения

Отчитане на

Открития и 

препоръки

Извлечени поуки и 

усъвършенстване на 

методологията

 

Фигура 5 Процес на оценяване на уязвимостите, използван от Департамента 
(Министерството) на енергетиката на САЩ8 

Поради липса на универсална методология за оценка на уязвимостите, ДЕ9 

разработи своя специфична методология за енергийния сектор, която е предоставена на 

отделни компании за преценка относно приложимостта и за други сектори. 

Процес по оценка на уязвимостите CIAO 10 (САЩ) 

На базата на Директива на Президента на САЩ № 63 и Национален план 1.0, се 

прилага програма, разработена от CIAO, за разпознаване и характеризиране на активите 

и инфраструктурите, необходими на американското правителство за изпълнение на най-

критичните му отговорности. Процесът се състои от три стъпки: 1) идентифициране на 

критичните активи на правителството; 2) идентифициране на други федерални активи, 

системи и мрежи, от които зависят критичните активи; и 3) идентифициране на частните 

елементи, с които горните две групи са свързани. 

                                                      

8 Повече информация за използването на учения и симулации за изследване на проблемите на 
критичната инфраструктура е дадена в съответния раздел на Приложение І. 

9  Департамента (Министерството) на енергетиката на САЩ 

10 CIAO - Critical Infrastructure Assurance Office, 
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Методологията като цяло е поверителна, но един подобeн подход, обозначаван 

като Рамка за оценяване на уязвимостите (VAF),11 е публично достъпен. Фигура 6 

представя три стъпки на подхода. 

 

Фигура 6: Процес на оценяване на уязвимостите във VAF. 

Стъпка 1: Дефиниране на минимум есенциална инфраструктура (МЕИ) 

На първата стъпка, извършващият оценката екип дефинира т.нар. „Минимум 

есенциална инфраструктура” за всяка отделно взета организацията (ведомство). 

Акцентът пада върху специфични инфраструктурни компоненти, поддържащи 

есенциални процеси. Препоръчително е да бъде извършен широк анализ на вътрешно-

ведомствената МЕИ и на отношението на последната към националната МЕИ. 

Стъпка 2: Събиране на данни за идентифициране на уязвимости 

Целта на тази стъпка е да идентифицира свързаните с МЕИ уязвимости на 

организацията. Резултатът ще бъде идентифициране и докладване на дефекти и 

пропуски в контрола, които потенциално могат да застрашат интегритета, 

конфиденциалността, достоверността и достъпността до ресурси, ключови за 

изпълнение на задачите на съответната организация. Критериите, използвани за 

идентифициране на тези уязвимости, се представят чрез т.нар. VAF куб (Фигура 7). 

                                                      

11 Vulnerability Assessment Framework (VAF). 
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Фигура 7: Триизмерно представяне на Рамката за оценяване на уязвимости (VAF 
куб). 

Стъпка 3: Анализ и определяне приоритетността на уязвимостите 

Тук се анализират идентифицираните в Стъпка 2 уязвимости. Това позволява да 

бъдат определени тези от тях, които следва да бъдат приоритетно отстранени. 

Свързаните с това дейности са показани на Фигура 8. 



Стр. 27 от 58 

 

Списък на външните 

зависимости

Списък на уязвимостите

Потенциални заплахи

Резулатати от 

Стъпка 1

Резулатати от 

Стъпка 2

Стъпка 3.1

Всяка уязвимост бива локализирана и 

очертана в рамките на съответния 

процес

Стъпка 3.2

Списък на уязвимостите по процеси

Стъпка 3.3

Обобщение на уязвимостите по 

процеси

Стъпка 3.4

Анализ на уязвимостите с оглед на 

потенциалните заплахи

Списък на институционалните 

уязвимости, подредени по 

приоритетност

Процес по 

планиране 

на 

оздравител

ни мерки

 

Фигура 8: Дейности на стъпка 3 при прилагане на Рамката за оценяване на 
уязвимости. 

Стъпка 3 включва четири под-стъпки: 1) всяка уязвимост се изследва, за да се 

определи дали нейното въздействие не обхваща повече от една МЕИ; 2) уязвимостите 

се сортират според процесите, които засягат; 3) генерира се опростено графично 

представяне на всички уязвимости, свързани с даден есенциален процес; 4) прави се 

анализ на вероятността дадена уязвимост да бъде използвана, като се вземат предвид 

заплахите за съответната ведомство. Чрез тези четири параметъра се определят 

подлежащите на приоритетно отстраняване уязвимости. 

3.2.5 Методика на ЦИНСО – БАН от 2007 година [4] 

3.2.5.1 Уязвимост на технически обекти от КИС спрямо природни заплахи 

Същността на методиката се заключава в експертната оценка на въздействието на 

различни бедствия върху някои от елементите на техническата инфраструктура. Те са 

показани в Таблица 1. 



Стр. 28 от 58 

 

Таблица 1 Уязвимост на някои съоръжения и обекти от различните природни 
бедствия 

Прир.бедствия/ 
Съоръжения 

земет. свлач. вулкани 
проп/ 
срут. 

наводн цунами бури 
мраз/ 
полед. 

силни 
ветр. 

горс. 
пож. 

Хидросъоръж.  1*-3 1*-3 1*-3 3 4 4 3 1 3 1 

Мостове 1*-3 1*-3 3 5 1 4 4 1 2 2 

Пътища и жп 
линии  

4 4 5 2 5 5 3 4 4 1* 

Елпроводи 4 4 3 1 3 4 5 4 5 5 

Тръбопроводи 
(нефт и газ) 

5 5 5 2 5 4 3 5 4 1* - 5 

Откр. мини 4 5 4 3 4 4 3 1 3 2 

Подз. мини 3 5 1 4 4 4 1 1 1 1 

Хранилища за 
отпадъци 

2 5 4 4 5 5 5 1 4 4 

Морски 
платформи 

4 1 4 0 0 5 5 4 5 0 

Сондажи  4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 

Бензиност. 4 3 5 1* 5 5 5 3 5 5 

Тунелни 
съоръжения 

2 4 1 1* 4 4 1 0 0 0 

Заводи/фабр. 4 4 4 1* 4 4 5 2 5 1* 

 

Стойностите от 0 до 5 означават различните нива на уязвимост. В таблицата са 

използвани следните означения: 

- 0 – няма не се отнася до съответния обект; 
- 1 – слаба; 
- 2 – слаба – средна; 
- 3 – средна; 
- 4 – средна – силна; 
- 5 – силна. 
- * - означава, че съоръженията от този тип се осигуряват при 

проектирането им с определени противобедствени мероприятия. 

Като се отчете мащабите на бедствието и “плътността” на техническата 

инфраструктура експертно могат да се определят очаквания брой обекти които ще 

претърпят въздействие - Таблица 2. 
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Таблица 2 Очакван брой на въздействаните елементи на тежката 
инфраструктура от различни природни бедствия (примерна за определен 
район) 

Прир.бедствия/ 
Съоръжения 

земетр. свл. вулкани 
проп/ 
срут. 

наводн. цунами бури 

Хидросъоръж. е-н е-н е-н е е-м е-м н-м 

Mостове е-м е-н е е е-м е-н е-м 

Пътища и жп 
линии 

е-м е-н е-н е е-м е-м е-м 

Елпроводи е-м е-н е-н е-н е-м е-м е-м 

Тръбопроводи 
(нефт е газ) 

е-м е е-н е е-м е-н е-н 

Ядр. Центр. е    е е е 

Подз. мини е е  е-м е-н е  

Хранилища за 
отпадаци 

е е е е-н е-м е-м е-м 

Морски 
платформи 

е-н е е   е-м е-м 

Бензиност. е-м е е-н е е-м е-м е-м 

Тунелни 
съоръжения 

е-м е е е    

Пристанища е-м е е е е-н е-н е-н 

Летища е-н е е  е-н е-н е-н 

Заводи/ 
фабрики 

е-м е-н е-н е е-м е-м е-м 

Където: 

- е – единични бройки 
- н – няколко 
- м – много  

3.2.5.2 Уязвимост от планирани акции – терористичен акт 

Уязвимост от планирани акции: 

- Н – ниска (означава устойчиви съоръжения и тежки затруднения при 

организиране на терористичен акт - ТА);  

- С – средна (означава трудности при организирането на ТА);  

- В – висока (означава да се организира и приложи ТА без значителни 

трудности) 

Социални последици: 

- М – масивни (означава въздействия върху много хора) 

- СИ – силни (означава въздействия върху стотици хора) 

- СР – средни (означава въздействия върху десетки хора) 

- И – изолирани (означава въздействия върху няколко души) 

Икономически последици: 

- Т – тежки (означава разрушения трудни за възстановяване) 

- С - средни (означава възстановими разрушения за няколко месеца) 

- Н – ниски (означава повреди и разрушения леки за възстановяване) 
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Таблица 3 Уязвимост и очаквани социални и икономически последици върху 
елементи на тежката инфраструктура от планирани акции (примерна) 

Съоръжения 

Уязвимост 
от 

планирани 
акции 

Социални 
последици 

Икономически 
последици 

Хидросъоръжения и мостове С-В СИ-М Т 

Пътища и жп линии В СП-СИ С 

Тръбопроводи – нефт и газ В СП С-Т 

Ядрени централи Н СИ-М Т 

Мини Н-С И-СП Т 

Хранилища за отпадъци Н И-СП Н 

Морски платформи С-В И Т 

Бензиностанции В СП-СИ С-Т 

Рафинерии В СП-СИ С-Т 

Тунелни съоръжения Н-С СП С-Т 

Метрополитени В СП-СИ С-Т 

Пристанища Н-С СП С 

Летища С-В СП-СИ С-Т 

Токови удари С СП-СИ С 

3.2.6 Определяне на уязвимостите в сектор «отбрана» в Република 

България [5] 

Отначало се регистрират уязвимостите, асоциирани към определеното рисково 

събитие за конкретния обект. В този етап се прави „сечение“ на уязвимостите с 

потенциалните заплахи. Там, където няма връзка между потенциална опасност и 

съществуващата уязвимост на обекта, не се оценява рискът, т.е. не е възможно подобна 

опасност да повлияе на функциите на обекта. За всеки от записаните възможни 

източници на риск се разработва въпросник за рисковете, които трябва да се 

контролират. Чрез отговорите на конкретните въпроси се определят потенциалните 

уязвимости към идентифицираните рискови събития за всеки конкретен обект от КИС. 

Аналитичният израз, с който се определят влиянието на съществуващите 

уязвимости (VR) и мерките за тяхното противодействие на вероятността за възникване на 

рисковото събитие, е:  

𝑽𝑹 = (
𝑀𝑅

max 𝑀𝑅
) 

Където: 

индекс R обозначава конкретното рисково събитие;  

МR – предпоставка за възникване на R-то рисково събитие; 

maxМR – максимална стойност на уязвимостите, определени с 

въпросите за възникване R-то рисково събитие. 
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За всяко рисково събитие се изчисляват МR и maxМR. Предпоставката за възникване 

на R (МR) се определя като разлика от стойността на всяка уязвимост и ефективността на 

приложените мерки за противодействието й. 

Уязвимостта се изчислява, като за всяко рисково събитие се отговаря с ДА или НЕ 

на въпросите, формулирани в отделно приложение [6]. Целта на всеки въпрос е да се 

определи наличието на уязвимост. За нуждите на Методиката се приема следното:  

- при отговор ДА въпросът се кодира с 1 (налична уязвимост);  

- при отговор НЕ – с 0 (липсва уязвимост).  

Предпоставката за възникване на R-то рисково събитие МR се изчислява по 

формулата:  

𝑀𝑅 =  ∑ (𝑄
𝑅,𝑘

−  ∑ 𝐶𝑅,𝑘,𝑖
𝑚
𝑖=1 )𝑛

𝑘=1   

където:  

n – брой въпроси към R-то рисково събитие;  

m – брой мерки за противодействие на уязвимост,  

определена от k-тия въпрос;  

QR,k – въпрос, с който се открива една уязвимост (приема стойност 1 или 0 

в зависимост от отговора за k-тия въпрос);  

CR,k,i – ефективност на i-тa мярка за противодействие на уязвимостта  

от k-тия въпрос (оценява се в проценти);  

 𝐶𝑅𝑘𝑖 – сумарна ефективност на взаимодопълващите се i на брой мерки 

за тази уязвимост (приема стойност от 0 до 100%).  

Стойностите на ефективността за допълващите се мерки (когато има повече 

от една мярка за едно и също рисково събитие) се разпределят до 100%. Получените 

параметри се нанасят в таблица по указания начин.  
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Таблица 4 Определяне на уязвимостите и мерките за ефективност 

 

Забележка: Сумарната ефективност (∑𝑚𝑖=1𝐶𝑅𝑘𝑖) на взаимодопълващите се i на 

брой мерки за всяка уязвимост приема стойност от 0 до 100%.  

maxМR е функция на въпросите за откриване на уязвимостите:  

maxМR = n, 

 където:  

n – брой на въпросите с утвърдителен отговор.  

Изчислените по тази формула стойности (VR) на съществуващите уязвимости се 

попълват в отделна таблица и служат по-нататък за изчисляване оценката на риска за 

обекта. 

3.3 Оценка на уязвимостта на обекти от КИС с помощта 
на Бейесови мрежи 

Изхождайки от наличните световни практики и подходи и отчитайки 

необходимостта от един по-универсален подход за оценка ка уязвимостта, ЦИНСО 

предлага да се използват  Бейесовите мрежи. 

Бейесовите мрежи (BNs), известни още като Bayesian Belief Networks (BBNs) и 

Belief Networks, са вероятностни графични модели, които представляват набор от 

случайни променливи и техните условни взаимозависимости чрез насочена ациклична 

графика (DAG). Те могат да се използват за изследване и показване на причинно - 

следствените връзки между ключови фактори и крайните резултати от системата по ясен 

и разбираем начин. 

Тъй като BN са причинно-следствени, те могат да се използват и за изчисляване 

на ефективността на интервенциите, като алтернативни решения  или  политики за 

управление, и системни промени, като тези, предвидени за изменението на климата. 
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Важно е, че несигурностите, свързани с тези причинно - следствени връзки, също могат 

да бъдат изследвани едновременно. BN са в състояние да поддържат яснота, като правят 

ясни причинно-следствени допускания и често се използват за моделиране, когато 

описаните отношения не са лесно изразени с помощта на математическа нотация. 

BN се появиха от изследванията на изкуствения интелект, където първоначално 

бяха разработени като формално средство за анализ на стратегии за вземане на решения 

при несигурни условия. 

Оттогава те се оказаха приложими за широк спектър от проблеми, обсъдени по -

подробно в раздел 5. Те са особено полезни за различни проблеми с различен размер и 

сложност, където несигурността е присъща на системата. Въпреки това едва наскоро те 

започнаха да се възприемат в областта на екологичното моделиране. 

Байесовите мрежи прилагат теоремата на Байес (известна още като правилото на 

Байес или закона на Байес). В теоремата на Bayes предишна (безусловна) вероятност 

представлява вероятността входният параметър да бъде в определено състояние; 

условната вероятност изчислява вероятността за състоянието на параметър, като се имат 

предвид състоянията на входните параметри, които му влияят; а последната вероятност 

е вероятността този параметър да бъде в определено състояние, като се имат предвид 

входните параметри, условните вероятности и правилата, управляващи начина на 

комбиниране на вероятностите. Мрежата е решена, когато възлите са актуализирани с 

помощта на правилото на Bayes: 

  

𝑷(𝑨|𝑩) =  
𝑷(𝑩|𝑨) 𝑷(𝑨)

𝑷(𝑩)
 

 

Където: 

 𝑷(𝑨)– вероятност за настъпване на събитието A; 

 𝑷(𝑨|𝑩)– условна вероятност за настъпване на събитието A при 

положение, че събитието B е настъпило (апостериорна вероятност); 

 𝑷(𝑩|𝑨) – условна вероятност за настъпване на B при положение, че A е 

настъпило; 

 𝑷(𝑩)– вероятност за настъпване на събитието B. 

Теоремата на Bayes е извлечена от преподобния Томас Байес и за първи път е 

публикуван посмъртно в есето „Към решаване на проблем в учението за шансовете“ 

(1764). BNs използват теоремата на Bayes, за да актуализират или преразгледат 

убежденията за вероятностите състоянията на системата да приемат определени 

стойности, в светлината на нови доказателства (наричани като posteriori). За разлика от 

много други техники за моделиране, използвани за екологични приложения, 



Стр. 34 от 58 

 

байесовите мрежи използват вероятностни, а не детерминистични изрази, за да опишат 

връзките между променливите. Липсата на знания се отчита в мрежата чрез прилагането 

на Байесова теория на вероятностите. Това позволява субективни оценки на 

вероятността да настъпи определен резултат да се комбинират с по-обективни данни, 

количествено определящи честотата на възникване при определяне на условни 

вероятностни връзки. Тъй като несигурността се отчита в самия модел, байесовите 

мрежи са особено подходящ метод за справяне със системи, където несигурността е 

присъща, което има тенденция да бъде ключов проблем в екологичните системи. 

Съобщаването на несигурността също е от съществено значение при разработването на 

модели за управление. 

Байесовите мрежи имат редица други привлекателни свойства, които ги правят 

особено полезни за анализ на данни и вземане на решения. В допълнение към тяхната 

проста каузална графична структура: те могат лесно да бъдат разширени и 

модифицирани; те могат лесно да включат липсващите данни чрез прилагането на 

теоремата на Bayes; те могат да бъдат разбрани без много математическа подготовка; 

доказано е, че те имат добра прогнозна точност с малки размери на извадката; те могат 

да се използват за прогнозиране на вероятните стойности на състоянията на системата 

при различни бъдещи сценарии; те могат да интегрират различни подмодели, дори ако 

те работят в различни мащаби; и те могат лесно да се комбинират с инструменти за 

анализ на решения за подпомагане на управленските решения. 

Байесовите мрежи също са полезни за процеси на участие. Процесът на 

създаване на моделен въпрос и диаграма на влиянието (или концептуален модел) може 

да се извърши в среда на участие; те могат да помогнат при разглеждането на 

алтернативни решения за оптимизиране на желания резултат; те могат да помогнат в 

процесите на социално обучение; и те могат да бъдат използвани за развиване на по -

широко разбиране на системата в групите на заинтересованите страни. 

3.3.1 Използване на Байесовите мрежи 

Байесовите мрежи се използват в следните „режими“: 

1. При директен или предсказуем изход (движение от причини към последици) 

може да се решават три задачи. 

1.1. Оценка на вероятността за реализиране на заплаха или извънредна 

ситуация. При това се задават стойностите на факторите, които обуславят 

реализацията на заплаха или извънредна ситуация, иницииращи 

промени в целите (описващи пряко самата заплаха) и определя техния 

кумулативен ефект, т.е. промяната на целите на модела, отговорен за 

описанието на заплахата. 

1.2. Оценка на вероятните последици от изпълнението на заплахата. Задават 

се стойности, отразяващи мащаба на заплахата, и се оценява нейното 

въздействие върху промяната на избраните цели. 
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1.3. Оценка на ефекта на мерките за енергийна сигурност. В този случай се 

определят стойностите на размера на компенсационните / 

ликвидационните мерки, които са ответни мерки за изпълнението на 

заплахата, след което се определя тяхната съвкупност ефект, т.е. 

промяна на целите на модела. 

2. При обратен или диагностичен ход (движение от последици към причини) се 

задават желаните стойности на целевите показатели и използването на 

свойствата на D-разделимост се определят от желаните стойности на 

отрицателни фактори и / или размери на компенсацията. 

2.1. Оценка на възможните причини за реализиране на заплаха или 

извънредна ситуация. В този случай се задават стойности на 

променливи, описващи изпълнението на заплаха или извънредна 

ситуация, след което се извършва оценка на промяната на индикаторите 

за иницииране на заплаха. Оценява се нивото на стойностите на 

факторите-причини за заплахата. При наличието на няколко причини, 

които обуславят реализацията на заплахата, има възможност да се 

оцени приносът на даден фактор за развитието на заплахата: коя от 

причините в по-голяма степен оказва влияние върху развитието на 

заплахата. 

2.2. Оценка на необходимите стойности на мерките за енергийна сигурност. 

Благодарение на свойството на D-разделимостта12, изследователят има 

възможност да определи необходимите стойности на дейностите за 

смекчаване на последиците от реализацията на заплахата. За да 

направите това, задайте стойността на мащаба на заплахата или ЧС и 

необходимото ниво на целите. В този случай размерът на 

компенсаторни/ликвидационных дейности ще зависи от указаната 

стойност За негативните фактори, т.е. при увеличаване на отрицателното 

влияние и нужда да се поддържа определено ниво на целевите 

показатели ще се променят стойности предложен набор от дейности. 

2.3. Оценка на степента на изпълнение на заплахата. Такава задача има 

значение в случай на описание някакъв набор от заплахи и тяхното 

въздействие върху определени цели на тек. Зададени са стойностите на 

целите и се оценяват нивата на заплаха, които биха могли да обяснят 

такова ниво на показатели. По този начин се оценява приносът на 

развитието на определена заплаха към наблюдаваната стойност на 

показателя. 

                                                      

12 Определение (d-разделимост). Две променливи A и B в байесова мрежа са d-разделени, ако на 
всеки път, свързващ тези два върха на графиката, има междинна променлива V, такава, че: а)Връзката с V 
е последователна или дивергентна и стойността на V е известна, или б) Връзката е конвергентна и няма 
доказателства за стойността на V или някой от неговите потомци. 
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3.3.2 Обща методология за изграждане на модел за оценка за заплахите 

Процесите за изграждане на BN за моделиране и оценка на обект от КИС са:  

А1. Постановка на задачата. Определя се обектът на моделиране, формулират 

се целите и задачите на моделирането. 

А2. Избор на обхват на задачата. Избират се бъдещите променливи на модела: 

факторите, които определят изследваната заплаха, възможните последици от нея за 

обекта и набор от мерки за предотвратяване или отстраняване на последствията с 

необходимите ресурси. 

А3. Задаване на причинни следствените отношения между избраните 

фактори. Избраните променливи са разположени във възлите на мрежата, а връзките 

между тях се задават от насочените ръбове на графиката. На следващите два етапа 

моделът се запълва с информация за условните вероятностни разпределения на 

променливите.  

А4. Определяне взаимно изключващите се състояния на променливите на 

мрежата. За всяка променлива се посочва наборът от състояния, които може да приеме 

(те могат да приемат формата както на размити характеристики на събитие, така и на 

числови стойности: дискретно или дискретизирано непрекъснато).  

А5. Задаване на таблиците за условна вероятност.  За всеки мрежов възел, 

който има родител, са посочени оценките на вероятностите за различните му състояния, 

в зависимост от стойностите, които родителите могат да приемат. Тази информация се 

задава въз основа на експертна преценка или налична статистическа информация..  

А6. Провеждане анализ на модела. В съответствие с избраните цели на 

моделирането се извършва прогностично или диагностично заключение. 

Техниката на моделиране в нотация IDEF0 е представена в Фигура 9. 
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Фигура 9 Методика за моделиране на заплахата на обект от КИС с Бейесовска 
мрежа – IDEF013 

 

Ролята на байесовите мрежи, в сравнение с други подходи за моделиране на 

интеграция, е обобщена в Таблица 5. 

                                                      

13 Пяткова Е. В. „Методическое, алгоритмическое и программное обеспечение моделирования 
угроз энергетической безопасности с помощью Байесовских сетей“ Иркутск − 2013 
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Таблица 5 Функционалност на избраните методи за интегрирано моделиране 14 

 
Система 

динамика 

Байесов-
ски 

мрежи 

Мета 
модели 

Свързан 
комплекс 
модели 

Агент 
базиран 
модели 

Експерт 
системи 

Модел 
Предназначе
ние 

Предсказване  XXXX XXXX XXXX  XXXX 

Прогнозиране   XXXX XXXX  XXXX 

Вземане на 
решение 

XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 

Разбиране на 
системата 

XXXX   XXXX XXXX XXXX 

Социално 
обучение 

XXXX   XXXX XXXX XXXX 

Тип входни 
данни 

Качествени и 
количествени 

 XXXX    XXXX 

Само 
количествени 

XXXX  XXXX XXXX XXXX  

Фокусен 
обхват 

Фокусиран и 
задълбочен 

   XXXX   

Общи и широки XXXX      

Компромис   XXXX   XXXX 

И двете  XXXX   XXXX  

Експрес 
несигурност 

Да  XXXX    XXXX 

Не XXXX  XXXX XXXX XXXX  

Изход на 
модела 

Индивидуален     XXXX  

Обобщени XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 

 

3.3.3 Входни данни за BN 

Тук ще отбележим, че повечето входни данни се оценяват експертно. Това 

изисква да се използват както добри експерти, така и възможно точни и обективни 

съвременни методи за експертни оценки. 

Като подходящ за експертни оценки ние виждаме Метода «Делфи».  

Методът „Делфи“ (по Румен Гюров) представлява допитване до експерти с 

помощта на въпросници, анкети, таблици, скали и оценка на дадените от тях решения 

на аналитичната задача. Целта е максимално да бъде използвано разнообразието от 

знания и опит на експертите, като се избягва едностранчивостта в мисленето и 

заключенията. Отговорите на експертите се обработват и подреждат по важност със 

статистически методи. Накратко, посочената експертна техника изглежда така: 

1. Определяме посредник (медиатор), който предприема поредица от 

действия за прилагане на метода. Посредникът също трябва да е експерт 

с необходимата подготовка. 

                                                      

14 Jakeman AJ, Letcher RA, Chen S. 2007. Integrated assessment of impacts of policy and water allocation 
change across social, economic and environmental dimensions. In: Dovers KHaS, editor. Managing Water for 
Australia: the social and institutional challenges.: CSIRO Publishing. p 97 – 112. 
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2. Посредникът избира група експерти с подходящи за аналитичната задача 

знания и опит. По правило всеки експерт знае само за своето участие в 

предстоящото допитване. Спазването на това правило осигурява 

независимост на мненията на отделните експерти един от друг по повод 

допитването. 

3. Посредникът поставя на избраните експерти аналитичната задача, като им 

предоставя за попълване съответните въпросници, анкети, таблици, скали 

и пр. 

4. Посредникът обработва със статистически методи, обобщава дадените 

отговори от експертите и ако е необходимо, прави уточнения, като 

преформулира зададените въпроси. 

5. Отново под формата на въпросници, анкети, таблици, скали и пр., 

посредникът предоставя на експертите за оценка своето обобщение на 

техните отговори, подредени по важност по определени критерии в 

зависимост от аналитичната задача с цел отсяване на най-подходящите 

отговори. 

6. Посредникът повтаря процедурата по отсяване в рамките на 5-6 кръга. 

7. Посредникът оформя окончателно решение на аналитичната задача и 

може да го свери, съгласува или предостави за оценка от избраните 

експерти. 

Начинът на прилагане на метода „Делфи“ може да бъде модифициран съобразно 

нашите възможности и цели. Общоприета технология за прилагането му не съществува.  

3.3.4 Популярен софтуер за Байесови мрежи (BN) 

Таблица 6 Списък на популярен софтуер за BN15 

Name of 
Software 

Company/Organization Internet Site 

Analytica Lumina Decision System Inc. www.lumina.com 

Bayesia Bayesialab www.bayesia.com 

GeNIe 
Decision System laboratory, 
University of Pittsberg 

http://dslpitt.org/genie/ 

Netica Norsys Corporation www.norsys.com 

Hugin Hugin Expert www.hugin.com 

JavaBayes University of Sao Paulo https://www.cs.cmu. edu/~javabayes/index.html 

MSBNx Microsoft http://research.microsoft.com/adapt/MSBNx 

AgenaRisk Agena Ltd. www.AgenaRisk.com 

                                                      

15 G. Unnikrishnan „Oil and Gas Processing Equipment Risk Assessment with Bayesian  Networks” First 
edition published 2021 by CRC Press (page 33) 
  
 

http://www.lumina.com/
http://www.bayesia.com/
http://dslpitt.org/genie/
http://www.norsys.com/
http://www.hugin.com/
http://research.microsoft.com/adapt/MSBNx
http://www.agenarisk.com/
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4. Намаляване уязвимостта на обектите от 
критичната инфраструктура. Финансово 
управление на уязвимостта 

Във веригата за оценка на риска - заплаха-уязвимост-загуби - именно уязвимостта 

е факторът, който подлежи на промяна, така че да се влияе на оценката на риска (върху 

заплахата не може да се въздейства, а (каскадните) загубите зависят от уязвимостта на 

обекта). 

Намаляването на Уязвимостта се постига по два начина: 

1. Чрез организационни мерки: 

1) Оптимизация организацията на управление и ръководство; 

2) Изработване на система за бързо оповестяваме и евакуация; 

3)  Преместване на технологични процеси в по-малко застрашени 

помещения; 

4) Обучение на състава за действие в критични ситуации; 

5) Подбор на кадри; 

2. Чрез приложно-технически средства за намаляване на загубите, 

респективно повишаване на устойчивостта: 

1) Изграждане на водозащитни стени; 

2) Направа на дренажни канали; 

3) Изграждане на подпорни стени срещу свлачища и срутища; 

4) Подсилване на носещи части на обекта (сградата); 

5) Монтиране на пожароустойчиви прегради; 

6) Монтиране на пожароизвестителна система; 

7) Монтиране на система за автоматично пожарогасене; 

8) Подсилване на електроизолацията в застрашените места; 

9) Изместване на високото напрежение на безопасно разстояние; 

10) Преместване на леснозапалими и взривоопасни материали; 

До каква степен да се намалява уязвимостта на обекта зависи както от 

организационните и технически възможности, така и от необходимите за това 

финансови разходи. Целесъобразно е това да се осъществява по метода на разходите и 

ползите. 
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4.1 Метод „Анализ на разходите и ползите“ 

 

Фигура 10 Процес на анализ на финансовите разходи 

Анализът на разходите и ползите (Aнализ „разходи-ползи“, Cost – Benefit Analysis, 

CBA) може да се приложи както за оценка на риска, така и за намаляване на уязвимостта 

на обектите от критичната инфраструктура. 

При този метод се извършва систематичен анализ на предимствата и 

недостатъците на различните алтернативи (политики, проекти, оперативни сценарии, 

програми от мерки и др.) за намаляване на риска/уязвимостта, като общите очаквани 

разходи се сравнят с общите очаквани ползи.  

Aнализът „разходи-ползи“ може да е съчетание от количествени елементи, 

изразени във финансови единици (пари) и качествени елементи, на които може да се 

присвоят съответните финансови стойности, чрез даден процес на остойностяване. 

Важно е всички елементи да са в една мерна парична единица. Същността на анализа 

„разходи-ползи“ е, че обединява паричното изражение на всички разходи и всички 

ползи за всички заинтересувани страни, които са включени в дадения обхват на оценката 

на уязвимостта, и отчита различните периоди от време, в които се натрупват разходи и 

ползи.  

Необходимо е да се подчертае, че основната цел на инвестициите за намаляване 

на риска и уязвимостта на критичната инфраструктура от въздействията на 

неблагоприятни явления и природни бедствия е повишаването на сигурността и 

устойчивостта на обществото, за разлика от бизнес проектите, които целят по-висока 

печалба. Ползите от тези инвестиции са различни както по количество и качество, така и 
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във времето. Ползите също са многостранни по характер: икономически, социални, 

екологически и други, като някои от тях трудно се поддават на остойностяване поради 

недостатъчно осезаемите ефекти. Обикновено ползите засягат множество хора – от 

големи групи от местните общности до значителна част от цялото население на страната. 

Освен това, ползите могат да са за по-дълги бъдещи периоди в сравнение с една частна 

бизнес инвестиция. 

Също така, ползите от инвестициите за намаляване на уязвимостта могат да се 

проявят след различни периоди от време, например подобренията в конкретни обекти 

от критичната инфраструктура (електропреносна мрежа, електроцентрала), допринасят 

ползи за обществото след относително кратко време от техническото приключването на 

проекта, докато мерките за противодействие на наводнения, чиито вълни на проявления 

са с честота над 100 години са с дългосрочна перспектива. Различната времева рамка на 

винаги предизвиква финансова дискусия, заради повишената неопределеност при 

остойностяването на разходите и ползите при големи времеви периоди. 

Ефективното използване на анализа „разходи-ползи“ за оценка на различни 

варианти на инвестиционни проекти за намаляване на уязвимостта от неблагоприятни 

явления и природни бедствия на обекти от критичната инфраструкура изисква добър 

подбор на входните данни.  

Входните данни трябва да включват информация за разходите и ползите за 

съответните заинтересувани страни от реализацията на проекта. Трябва да се разгледат 

както материалните, така и нематериалните разходи и ползи. Обикновено, разходите 

включват изразходваните ресурси и негативните резултати, ползите включват 

положителните резултати, избегнатите отрицателни резултати и спестените ресурси.  

Установяват се също преките и непреките ползи u разходи за съответните 

заинтересувани страни за всеки от разглежданите варианти. Преки ползи и разходи са 

тези, които произтичат непосредствено от изпълнението на проекта, докато непреки 

ползи и разходи са тези, които са косвени, но могат да допринесат значително за 

вземането на решение.  

Същността на метода е в сравняването на всички установени разходи и ползи.  

Обаче, много често при количествения анализ се появява необходимостта да се 

приложи техниката на дисконтиране, понеже потоците от разходи и ползи са 

разположени във времето. Например, ако инвестиционният разход за намаляване на 

уязвимостта се прави в момента (за кратък период от време, например за една година) 

и подобреният обект от критичната инфраструктура започва да функционира, то ползите 

за обществото са за години напред, а и ще има бъдещи разходи за неговото поддържане.  

Техниката на дисконтиране на паричните потоци привежда финансовите 

изражения на бъдещите разходи и ползи от различни времеви моменти в “днешни 
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пари” („настояща стойност“), така че да мoжe да се направи действително сравнение. 

Всички разходи и ползи се изразяват като настояща стойност. 

За целите на количествения анализ на разходите и ползите широко се използват 

следните инструменти: 

Нетна настояща стойност  

Нетната настояща стойност (NPV) е разлика между сбора от настоящите 

стойности на ползите и сбора от настоящите стойности на разходите в рамките на 

полезния живот на мярка за намаляване на уязвимостта: 

 

където: NPV е нетната настояща стойност; Bt – ползите на проекта в година t; Ct – 

разходите на проекта в година t; R – годишната норма на дисконт; n – броят години 

полезен живот на проекта. 

Математически нетната настояща стойност може да бъде положителна 

величина, отрицателна величина и нула:  

NPV > 0 означава, че публичният проект е атрактивен – неговото осъществяване 

ще увеличи благосъстоянието на обществото като цяло. При избор между 

алтернативни (взаимно изключващи се) проекти, най-атрактивен е проектът с най-

висока (положителна) NPV.  

Когато NPV < 0, публичният проект е неатрактивен и трябва да бъде отхвърлен, 

защото неговото (евентуално) предприемане ще намали общественото благосъстояние. 

Накрая,  

NPV = 0 е граничен случай – оценяваният проект не променя благосъстоянието на 

обществото. Такива проекти се считат за неатрактивни и следва да бъдат отхвърлени. 

Съотношение „ползи / разходи“  

Методологическа алтернатива на нетната настояща стойност е съотношението 

„ползи/разходи“ (BCR) – частно на сбора от настоящите стойности на ползите (делимо) и 

сбора от настоящите стойности на разходите (делител) в рамките на полезния живот на 

мярката/проекта: 
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където: BCR е съотношението „ползи/разходи“; Bt – ползите на проекта в година 

t; Ct – разходите на проекта в година t; R – годишната норма на дисконт; n – броят години 

полезен живот на проекта. 

Математически съотношението „ползи/разходи“ може да бъде по-голямо от 1, 

по-малко от 1 и равно на 1. BCR > 1 означава, че публичният проект е атрактивен – 

неговото осъществяване ще увеличи благосъстоянието на обществото като цяло. Когато 

BCR < 1, проектът е неатрактивен и трябва да бъде отхвърлен, защото неговото 

(евентуално) предприемане ще намали общественото благосъстояние. Накрая, BCR = 1 

е граничен случай – оценяваният проект не променя благосъстоянието на обществото. 

Такива мерки/ проекти се считат за неатрактивни и следва да бъдат отхвърлени. 

При използването на този инструмент за избор между алтернативни (взаимно 

изключващи се) мерки или проекти са възможни три случая:  

• Когато има само един проект/мярка с BCR > 1, то той е най-добрата алтернатива 

(единствената, която генерира нетна обществена полза) (Другите проекти не променят 

общественото благосъстояние (BCR = 1) или водят до загуби (BCR < 1). ; 

• Когато сред оценяваните проекти/мерки има две или повече алтернативи с BCR 

> 1 и сборът от настоящите стойности на ползите (PVB) или разходите (PVC) е еднакъв за 

всички алтернативи,  

 

проектът с най-високо BCR е най-добрата алтернатива (генерираща най- висока 

нетна обществена полза); 

• Когато сред оценяваните проекти/мерки има две или повече алтернативи с BCR 

> 1, но сборът от настоящите стойности на ползите или разходите не е еднакъв за всички 

алтернативи, проектът с най-високо BCR може да не е най-добрата алтернатива 

(осигуряваща най-висока нетна обществена полза). За целите на избора трябва да се 

работи с т. нар. инкрементално съотношение „ползи / разходи“ (IBCR),  /Increment – 

нарастване, увеличение (англ. език)/. 

Сравняване на анюализираните стойности на разходите и ползите   

Сравняването на анюализираните стойности на разходите и ползите е 

предпочитан инструмент за анализ „разходи – ползи“ когато функционалния анализ е 

насочен към регулаторна политика. По същество, това е инструмент за оценка на 

въздействието и може да се приложи при функционален анализ на политика само, ако 

това е изрично посочено в обхвата на анализа и са осигурени необходимите ресурси за 

него. 

/Анюализираните стойности на разходите и ползите са Фиксираните (постоянни) 

парични суми (разход / полза) в края на всяка година t, чиито сбор в настояща стойност 
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е равен на сбора от настоящите стойности на оригиналния поток от разходи / ползи, 

който се анюализира/. 

За целите на анюализацията се използва т.нар. капиталовъзстановителен 

фактор: 

 

където: CRF е капиталовъзстановителният фактор; R – годишната норма на 

дисконт; n – броят години полезен живот на проекта. 

Анюализираната стойност на разходите се изчислява така:  

AVC = PVC * CRF  

където: AVC е анюализираната стойност на разходите; PVC – сборът от настоящите 

стойности на разходите; CRF – капиталовъзстановителният фактор. 

Аналогично, анюализираната стойност на ползите има следния вид:  

AVB = PVB * CRF 

 където: AVB е анюализираната стойност на ползите; PVB – сборът от настоящите 

стойности на ползите; CRF – капиталовъзстановителният фактор. 

Математически AVB може да бъде по-голяма от AVC, по-малка от AVC и равна 

на AVC. AVB > AVC означава, че публичният проект е атрактивен – неговото 

осъществяване ще увеличи благосъстоянието на обществото като цяло. При избор 

между алтернативни (взаимно изключващи се) проекти, най- атрактивен е проектът 

с най-голямо превишение на AVB над AVC. Когато AVB < AVC, публичният проект е 

неатрактивен и трябва да бъде отхвърлен, защото неговото (евентуално) 

предприемане ще намали общественото благосъстояние. Накрая, AVB = AVC е граничен 

случай – оценяваният проект не променя благосъстоянието на обществото. Такива 

проекти се считат за неатрактивни и следва да бъдат отхвърлени. 

Обобщение 

 Нетната настояща стойност (NPV) е абсолютна мярка за настоящата стойност 

на нетната промяна в общественото благосъстояние, която е резултат от 

реализирането на съответния публичния проект; 

 Съотношението „ползи / разходи“ (BCR) е мярка за настоящата стойност на 

обществените ползи от 1 лв. обществени разходи (в настояща стойност) за 

осъществяване на проекта; 

 Анюализацията изглажда годишната стойност на обществените разходи и 

ползи на публичния проект във времето (измервайки AVC и AVB, които 

/впоследствие/ се сравняват). 
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Пълен анализ на разходите и ползите трябва да се прилага, когато значителната 

част от разходите и ползите може да бъде представена количествено и в парично 

изражение и когато е налице известна възможност за избор по отношение на степента, 

до която целите трябва да бъдат изпълнени (като функция на разходите, свързани с 

предложените мерки). Това включва идентифициране и оценяване на очакваните 

икономически, екологични и социални ползи и разходи от предложените мерки за 

намаляване на уязвимостта. Една мярка се счита за оправдана, когато от интервенцията 

се очаква реализирането на нетни ползи. 

Частичен анализ на разходите и ползите може да се направи, ако само част от 

разходите и ползите може да бъде представена количествено и остойностена парично. 

В резултат на това, нетните ползи трябва да се противопоставят на качествената оценка 

на другите разходи и ползи, които не могат да бъдат дадени количествено. 

Ако има неопределеност относно нивата на разходите или ползите, едната или и 

двете величини трябва да се умножат с тегловни коефициенти, съответстващи на техните 

вероятности. 

При качествения анализ на разходите и ползите не се прави опит да се намери 

паричното изражение на нематериааните разходи и ползи, по-скоро вместо да се получи 

отделна числена стойност, сумираща разходите и ползите, на качествено ниво се 

разглеждат взаимовръзките и компромисите между различните разходи и ползи. 

Сходен метод представлява анализът на икономическата ефективност. При него 

се приема, чe е желателно получаването на определена полза или резултат и чe 

съществуват няколко алтернативни начина за постигането им. Анализът разглежда само 

разходите и кой е най-евтиният начин за постигане на ползата. 

Предимства и недостатъци на метода  

Предимствата на метода са:  

 Държи сметка за всички (отрицателни и положителни) ефекти на мерките; 

 Позволява сравнение на порядъка (тенденциите) при разходите и 

порядъка (тенденциите) при ползите от предложението с течение на 

времето; 

 Може да се използва и при избора на алтернативните (включително 

нерегулативни); 

 Предложения по отношение на нетни социални ползи (или загуби); 

 Позволява да се сравняват разходите и ползите, като използва една 

единствена мярка (пари); 

 Осигурява прозрачност на вземане на решенията. 
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Недостатъците на метода са:  

 Не отчита въздействия, за които не съществуват количествени или парични 

данни; 

 Трябва да бъдe допълнен от допълнителен анализ, за да обхване 

въпросите, свързани с разпределението- разходи/ползи; 

 Количественият анализ на разходите и ползите може да даде кардинално 

различни числени стойности в зависимост от методите, използвани за 

определяне на икономическите стойности за неикономически ползи; 

 В някои случаи е трудно да се определи обоснован процент за 

преизчисляване на бъдещи разходи и ползи; 

 Ползите, които се разпространяват върху големи групи от населението, са 

трудни за оценяване, особено тези, свързани с обществена полза, която не 

е обект на пазарни взаимоотногиения; 

 Практиката на преизчисляване означава, че ползите, получавани в 

далечно бъдеще, имат пренебрежимо влияние върху вземането на 

решение в зависимост от избрания процент на преизчисляване. Методът 

става недостатъчно пригоден за разглеждане на рисковете, засягащи 

бъдещи поколения, освен ако не се установят много ниски или нулеви 

проценти за преизчисляване. 

Основните стъпки на метода са: 

 Изреждане на всички очаквани ползи и разходи, и изчисляване (или 

прогноза) за тяхната очаквана величина (в материален смисъл); 

 Представяне на очаквания времеви период на проява на всяко от 

въздействията; 

 Представяне на стойността на въздействията в парично изражение като се 

използват стандартния сконтов процент (4% в ЕС) за въздействия, които се 

случват в бъдеще; 

 Прибавяне на всички очаквани ползи и разходи, както и изчисляване на 

нетните ползи (=стойността на варианта на политиката по отношение от 

анализа на разходите и ползите); 

 Посочване на тези допустими граници на грешка или несигурност, които 

трябва да бъдат взети предвид. 

За изследване на ползите и разходите се попълват Таблица 7, Таблица 8, Таблица 

9 и Таблица 10. 

Таблица 7 Постигнати резултати по години [9] 

Резултати Мярка 
Години 

2018 2017 2016 
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Резултати Мярка 
Години 

2018 2017 2016 

     

 

Таблица 8 Разходи за резултати по години [9] 

Разходи Мярка 
Години 

2018 2017 2016 

     

     

     

Забележка: попълва се за тригодишен период. 

Сравненията се правят по години  

Таблица 9 Сравнение на постигнатите резултати и направените рзходи [9] 

Постигнати резултати 
Направени разходи за постигане 

на съответния резултат 
(показатели) 

Допълнителен коментар 

   

   

   

 

Таблиците се попълват въз основа на:  

 Проучване и анализ на вътрешни отчети за постигнатите резултати, за 

изпълнението на бюджета по параграфи/програми и други подобни; 

 Проучване на статистическа информация; 

 Информация от проведените интервюта и фокус групи; 

 Експертна оценка. 

Таблица 10 Таблица за извършване на анализ „разходи-ползи“ [9] 

№ Променлива Общо 
Години 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Инвестиционни 
разходи 

           

2 
Оперативни 
разходи 

           

3 Други разходи            

4 
Съвкупни 
регулаторни 
разходи TRC 

           

5 
Настояща 
стойност на 
съвкупните 
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№ Променлива Общо 
Години 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

регулаторни 
разходи PVTRC 

6 
Намаляване на 
загиналите 

           

7 
Намаляване на 
ранените 

           

8 Други ползи            

9 
Съвкупни 
регулаторни 
ползи TRB 

           

10 

Настояща 
стойност на 
съвкупните 
регулаторни 
пози PVTRB 
(сконтиран 
r=3%) 

           

11 
Нетна 
настояща 
стойност NPV 

           

12 
Съотношение 
„ползи - 
разходи“ BCR 

           

13 

Анюализирана 
стойност на 
съвкупните 
регулаторни 
разходи AVTRC 

           

14 

Анюализирана 
стойност на 
съвкупните 
регулаторни 
ползи AVTRB 

           

4.2 Оптимизиране уязвимостта на обектите от 
критичната инфраструктура 

Ще демонстрираме метода «разходи – ползи» (среща се още като «стойност – 

ефективност») чрез един практически пример. 

За пример ще вземем една електро-подстанция, явяваща се единствен източник 

за захранване на съседния град и като такава, представляваща обект на критичната 

инфраструктура.  

Подстанцията е разположена близо до река, в разливната й зона, като е 

отделена със стена. 

От другата й страна е баир, с опасност от срутвания.  

Около станцията е залесена 50-годишна тополова горичка. 
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През баира, над подстанцията, минава шосе, с тунел. 

Към подстанцията влиза високоволтов кабел 110 кV. 

 

Заплахата е земетресение от пета степен. То директно предизвиква повреди в 

станцията, както и срутване от баира, което също нанася щети на станцията. При 

земетресението се е запушила реката, като водата пробива и подстанцията се залива от 

двуметрова ударна вълна.  

Схематично това е показано на Фигура 11 

 

Фигура 11 Схема на обекта и заплахите върху него.  

Като отминаваме многобройните начини за изчисляване на Уязвимостта[5],[6], 

оптимизацията на Уязвимостта на обекта се осъществява в следната последователност: 

1) Пресмята се колко ще са финансовите разходи за прилагане на 

организационни и технически мерки с цел подобряване на Уязвимостта.  

Разглеждат се четири варианта, като за всеки от тях се пресмятат разходите и се 

изчислява Уязвимостта. 
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Построява се графиката „уязвимост - разходи“. Тя е показана на Фигура 12. Естествено, 
че с увеличаване на разходите Уязвимостта намалява (подобрява се). 

 

Фигура 12 Необходими финансови разходи за намаляване на Уязвимостта  

Обръщаме внимание, че представената тук линия е апроксимираща. В 

действителност тя е начупена, но следва начертания ход. 

2) За всяка от точките на Уязвимостта се изчисляват и загубите, в това число 

– каскадните, и се построява графиката „уязвимост – загуби“, Фигура 13 

 

Фигура 13 Зависимост между уязвимостта на обекта и следващите от това 
загуби. 

3) Изчислява се оценката на риска и се строи графиката "уязвимост - риск". 
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Фигура 14 Зависимост между уязвимостта на обекта и оценката на риска. 

В зависимост от приемливата оценка на риска, по Фигура 14 се определя 

минималната допустима уязвимост. Нека минимално допустимият риск е Р=0,30. Тогава 

минимално допустимата Уязвимост е 0,45. За постигането на тази уязвимост са 

необходими 70 хил. лв допълнителни финансови разходи.  

По този начин Уязвимостта на обекта е оптимизирана. 

Анализ на графиките:  

а/ Както се вижда, Уязвимостта е преходен елемент в схемата на Риска. Именно 

от минималния допустим риск се определя каква да бъде допустимата (оптималната) 

Уязвимост, а чрез нея – минимално необходимите финансови разходи. 

б/ Необходимо е да се отчита начупеността на графиката „уязвимост - разходи“, 

което може да доведе до по-високи разходи за постигане на допустимия риск. 

в/ Анализират се задълбочено и съпоставят графиките „уязвимост - разходи“ и 

„уязвимост-загуби“. Ако се установи, че намаляването на загубите е по-важно от 

финансовите разходи за подобряване Уязвимостта на обекта, може да се „подсили“ 

Уязвимостта, в интерес на населението, т.е. в обекта да се вложат повече финансови 

средства за значително подобряване на неговата уязвимост, за да се намалят 

съществено каскадните загуби.  

Тъй като каскадните загуби трудно могат да се изчислят точно, считаме за 

целесъобразна следната практическа препоръка: За допустима Уязвимост да се приема 

80% от пресметнатата. 

г/ Обръщаме внимание, че всички изчисления почиват на експертни оценки. 

Такава е схемата за оценка на риска Р и затова в целия този процес следва да бъдат 

привличани добри експерти, познаващи най-подробно своята работа. Те трябва да могат 
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с добра точност да оценят какви ще бъдат загубите в обекта и какви дейности да се 

предприемат в обекта, респективно - какви финансови средства ще струват те. Тъй като 

става въпрос за обекти на критичната инфраструктура, прецизно трябва да се определят 

загубите за населението, които могат да бъдат причинени както от самия обект, така и 

от нарушаване дейността на други обекти, свързани с разглеждания, т.е. каскадните 

загуби.  

Извод: Методът „разходи-ползи“ („стойност-ефективност“) е ефективен, 

действен и препоръчителен за оптимизиране Уязвимостта на обектите от Критичната 

инфраструктура.  
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5. Изводи и препоръки 

1) Преобладаващото количество входни данни относно уязвимостта на обектите 

от критичната инфраструктура се оценяват експертно. Затова е крайно 

необходимо да се ползват както добри експерти, така и възможно точни и 

обективни съвременни методи за експертни оценки. Добри резултати показва  

метода „Делфи“. 

2) Байесовите мрежи се разглежда като жизнеспособна алтернатива на и/или 

допълваща QRA16 методологията. Предложеният подход за оценка на 

уязвимостта, базиращ се на Байесовите мрежи, дава възможност за 

комбинирано (едновременно) обхващане на няколко заплахи, за разлика от 

досега практикуваните модели, оценяващи уязвимостта за всяка една заплаха 

поотделно. Байесовите мрежи, също така  предлагат модели, които могат да 

представят версия за причината и следствието. 

3) С цел да се елиминират недостатъците на различните методи е 

препоръчително да се използват комбинация от два или повече. 

4) Обектите на критичната инфраструктура са най-уязвими към климатичните 

заплахи, на първо място наводнения, а също така валежи и бури. След това се 

нареждат земетресения и пожари. 

5) Като се отчете бързата промяна на климатичната обстановка, много често 

използването на статистически данни от минали периоди, води до грешни 

изводи и оценки.  

6) Върху оценката на риска за даден обект може да се влияе единствено чрез 

подобряване на уязвимостта. Затова не е достатъчно само да се оцени 

уязвимостта на обекта. Необходимо е тя да се оптимизира. Затова предлагаме 

начин за оптимизиране на уязвимостта, базиращ се на необходимите за това 

финансови разходи, последващите загуби и изменението в оценката на риска. 

                                                      

16 Quantitative risk assessment (Количествена оценка на риска) 
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