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Традиционно
горското
стопанство
първоначално
е
разглеждано като икономическа дейност и повечето гори са се
управлявали или създавали с цел доставка на дървесина и
дървен материал. Обаче, ролята на горското стопанство като
доставчик на широка гама от други продукти и услуги стана по
-осезаема през последното десетилетие (FAO/ECE/ILO 1997).
Някои нови работни места бяха създадени и се изискваше
придобиването на нови умения, например в областта на
възпроизвеждането и образованието в областта на околната
среда. Това ще бъде по-видимо в бъдещето, тъй като все
повече от решенията относно планирането и опазването ще
бъдат предоставяни на горския работник или преприемач.
Тенденцията горското стопанство да стане сектор на услугите
ще остане. Това ще постави нови предизвикателства към
фирмите от горското стопанство с по-голямо ударение върху
производството на не-дървесни стоки и услуги за обществото
(http://www.unece.org/timber/docs/dp/dp-29.pdf).
Този мултидисциплинарен подход на сектора може да осигури
конкурентноспособността на новите горски дейности.
През 2003 г. проучването „Бариери за увеличаване
използването на дървесината в Европа” разкри две принципни
значения
за
горските
индустрии:
недостатъчното
технологическо развитие на сектора и липсата на подходящо
образование, обучение и умения. Характеристиките на
фирмите, работещи в този сектор (повечето предприятия са
малки и средни и даже микро-фирми, следователно повечето
от тях имат малки възможности за инвестиране в научноизследователска работа R&D и образование), са затруднени в
бъдещия растеж на сектора. Проучването прави заключение,
че осем ключови умения трябва да се насърчат: техническо
познание, управленчески умения и умения в ИКТ, наред с
другите. Затова, то предлага сътрудничество между фирмите
и образователните и обучителни институции за насърчаване
на образователна и обучителна стратегия, фокусирана върху
обмяната на добри практики и създаването на обучителни
пакети в рамката на концепцията на обучението през целия
живот.
По-този начин, инициираният от ASEMFO, в сътрудничество с
парньорите от различните партньорски страни проект iForest,
се опитва да установи благодатна работна среда, която
насърчава иновациите във фирмите от горското стопанство
чрез развитие на неформални обучителни материали.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

ИНТЕРВЮ С КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ

Главна цел на проекта iForest е да се създаде интерактивен инструмент за обучение, който да подпомогне развитието
и управлението на иновациите в горското стопанство.
За да се определят най-важните потребности на целевата група на проекта – предриемачите, работещи в горския
сектор, вторият работен пакет бе насочен към изследване на съществуващите характеристики на управление на
иновациите в горското стопанство, използвайки въпроси, свързани най-много с мениджмънта. За да се постигне този
резултат, партньорството по проекта iForest извърши задълбочен анализ на иновациите в горския сектор на петте
страни, включени в проекта (България, Германия, Гърция, Испания и Словения) и всеобщия Европейски подход към
иновациите, със специфичен поглед към областта на анализа. Настоящата статия накратко обобщава основните данни
на анализа с интервю относно професионалното обучение и управлението на иновациите в горското стопанство във
всяка страна от партньорството и следващите стъпки, в които ще бъдат ангажирани за реализацията на проекта.
Преди всичко, трябва да се отбележи, че началната точка по отношение управлението на иновациите в петте
включени в проекта страни е твърде различна: разликата между водещата страна в иновациите - Германия и една
догонваща страна като България, е съществена и естествено влияе върху потребностите и изискванията на горското
стопанство. Европейският съюз работи усилено в посока предоставяне на една солидна финансова и културна основа
за насърчаване и подпомагане развитието на иновациите: последната публикация на фламанската инициатива
„Иновативен съюз”, под егидата на Стратегията Европа 2020, за растеж и заетост е само поредна стъпка към един поширок политически и стратегически подход, който цели да направи ЕС световен лидер в иновациите. Обаче според
„Данни за нивото на инвестициите за изследователска и развойна дейност в промишлениия сектор в ЕС” само 7 горски
фирми се появават в първите 1000 иновативни фирми в ЕС, и най-добрата заема едва 216 място.
Следователно кристално ясна е необходимостта от иновации в сектора, както е посочено и по-горе, и тя се различава
за всяка една от страните. Имайки предвид петте участващи в проекта iForest страни, на най-доброто място е
несъмнено Германия. Там горското стопанство играе важна роля в бъдещата икономика, с особен поглед върху
производството на чиста енергия. Германското горско стопанство е високо развито: в действителност, то наема повече
работници отколкото машиностроителната промишленост където се разчита на добре организирана система за
професионално образование и обучение, докато образованието в областта на управлението на иновациите е все още
недоразвито в горското стопанство - един традиционен търговски бизнес. В резултат, проектът iForest в Германия ще
бъде насочен към подобряване на иновациите като движеща сила за подпомагане на устойчивото развитие и по-общо
за насърчаване на по-висока иновационна култура в сектора.
Докато фокусът в Германия ще бъде върху укрепване на характеристиките на вече добре структурирания
икономически сектор, България, Гърция, Испания и Словения поставят ударението върху икономическото
възстановяване. В действителност, всички тези страни бяха по-силно засегнати от икономическата криза от Германия,
въпреки някои различия. Затова работещите в горския сектор са основно ангажирани от краткосрочни въпроси, като
оцеляването на все по-конкурентния и сложен пазар например. В този смисъл, иновациите могат да играят голяма
роля: в действителност, повечето от предприемачите, които участваха в анализа, извършен от конгломерата на iForest
разбират важността на изследователската и развойна дейност и иновациите, като стъпка към нов икономически и
бизнес модел. Обаче, правилната дефиниция на „иновация” за повечето от тях е считана или като непозната или
неясна, и стъпките за изграждане на подходящ иновационен план са по-скоро мъгляви.
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Но едно е ясно на всеки, че иновациите са ключът за стретегия за
предоставяне на изход от сегашната икономическа криза и за подсилване на
устойчив и екологичен растеж. Въпреки това, пътищата на иновациите
трябва да бъдат специфични за различните страни, в зависимост от
специфичните условия на пазара и на социално-икономическата база:
например, докато в Испания и България фокусната точка е възстановяването
от икономическата криза и борба за по-добро бъдеще на бизнеса, в Гърция
фокусът трябва да бъде поставен върху публичната администрация и
политическата система,
да бъде посветена на горското стопанство, в
Словения има ясна потребност от анализ на належащите предпоставки от
изграждане на иновационен план.
Ето защо в заключение, проектът iForest трябва да се съобрази с един гъвкав
и конкретен инструмент, който да е в състояние да отговори на
гореописаните
изисквания
и
потребности
на
горския
сектор.
Характеристиките
и съдържанието на крайния продукт ще бъдат
разработени от партньорите на проекта в съответствие с изводите от
анализа, чийто краен доклад е на разположение на официалната Интернет
страница на проекта (www.iforest.eu).

1. Какво е мястото на гората в съвременния ни
живот?
Горите на България са част от европейското и световно
бог атст в о,
те
им ат
клю чов а
функция
за
биоразнообразието и са важен природен ресурс с
национално значение. Данните показват, че в момента
34 % от територията на България са горски фонд, а
около 76 % от него е държавна собственост. Това налага
необходимостта държавата да се ангажира пряко с
проблемите на горското стопанство, като гарантира
законово провеждането на правилна, социално насочена
природосъобразна политика в отрасълa.
2. Какви са тенденциите в развитието на
професионалното образование и конкретно на
специалистите в горския сектор у нас?
В условията на изграждащата се принципно нова
икономика и промишленост, при нарастваща
необхадимост от квалифицирани кадри, специалностите
се ориентират в три основни направления:





горско стопанство;
дърводобив;

дървообработване и мебелна промишленост.
На
територията
на
България
съществуват
11
професионални гимназии, които създават кадри за тези
направления. През последните години се обръща
особено внимание към качеството на това обучение.
3. Как са засегнати въпросите за професионалното образование в нормативните и стратегически документи?
Качественото образование е изведено като приоритет в
редица нормативни документи с дългосрочно действие, а
именно:



„Национална програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и
подготовка” (2006-2015 г.);



„Национална стратегия за продължаващо
професионално обучение” (2005-2013 г.);



„Национална стратегия за учене през целия
живот” (2008-2013 г.).
Всички те определно имат връзка с подготовката на
добри специалисти за системата на горите. Така в
„Националната стратегия за устойчиво развитие на
горския сектор в България”, основната цел е
„повишаване приноса на науката в устойчивото
стопанисване и развитие на горския сектор и
подобряване на образователната система и социалния
статус на горските работници.”
4. Къде основно се подготвят кадрите за горския
сектор в България?
Основните кадри се създават в професинолните
гимназии и в Лесотехническия университет, г. София,
към Министерството на земеделието и храните.

5. Каки основни теми включва учебния процес?
В специалността „Горско стопанство и дърводобив”
професионалната подготовка започва с изучаването на
биология на растенията и горската фауна.
Учебният процес по лесовъдство, горски култури,
лесоустройство, защита на горите борба с ерозията и
механизация на горското стопанство, включва часове по
теория и практика и дава знания и умения, необходими
на техника-лесовъд за екологосъобразно стопанисване
на българските гори и запазването на уникалното
биоразнообразие в тях.
6. Каква според Вас е ситуацията с горския сектор
у нас?
Горскиат сектор в страната е изправен пред сериозни
трудности, свързани основно с действащата система за
бюджетно финансиране. Делегираните бюджети на
професионалните гимназии да бъде свързан не само с
броя на учениците а и с качеството на обучението.
7. Как могат нещата да се подобрят?
Необходимо е да се работи в няколко направления за
повишаване качеството на образование в отрасъла:



разработване на нови учебни планове и
програми за специалностите „Горско стопанство
и дърводобив” и „Горско и ловно стопанство”;



актуализиране, анализ и текущ мониторинг на
дейностите, свързани с внедряването и
реализирането на държавните образователни
изисквания;



разработване на проекти за нови специалности,
които да бъдат включени в списъка на
професиите, според новите изисквания на
пазара на труда.
8. Как виждате ролята на проекта iForest за
повишаване качеството на професионалното
образование и въвеждането на иновациите в
горския сектор у нас?
В бъдеще сме длъжни да съхраним положения опит,
добрите традиции, които са се утвърдили в
многогодишната история на горското стопанство, като в
същото време можем да взаимстваме добрите практики
на европейските партньори.
Днес, във века на глобализацията, значението на
българската гора излиза от националната рамка и се
възприема със европейска и световна значимост.

