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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се разработи адекватна нормативна база за 

определяне на добивните разходи и цените на дървесината на корен и на склад.  

Предвид поставената цел, главните задачи на настоящата работа са: 

 да се разработят трудови норми на дърводобива, подходящи за условията на пазарна икономика; 

 да се разработи методика за определяне на разценките, т.е. за определяне на себестойността на 

дърводобива; 

 да се разработи методика за определяне на цените на дървесината на склад; 

 да се направи обзор на методите за определяне на цените на корен и да се направи избор на методи, 

подходящи за нашите условия; 

 да се предложи и изпробва категоризация на сечищата; 

 да се разработи софтуер, който да улесни използуването на нормите и разценките при разчетите в 

горските стопанства и също за изготвяне на предложения за местни или единни тарифни такси. 

 

АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ  

В професионалните среди е известно, че действуващите у нас трудови норми на дърводобива 

имат сериозни методически недостатъци, и то от времето на възникването им през 50-те 

години. Ако нормите не са наред, диспропорциите в ценообразуването водят до свръхпечалби в 

едни сечища и неусвояване на други сечища.  

Необходимостта от изправна методика за ценообразуване стана отново актуална, след като 

практиката показа, че без добър разчет на цените търговете не водят автоматично до обективни 

цени. Друго нещо, което показа практиката, е, че за преодоляването на тези проблеми не са 

достатъчни административните мерки (обединяването на изгодните и неизгодните сечища в 

един обект за усвояване и пр.). 

Установяването на едни добри норми на дърводобива отговаря и на една друга необходимост – 

то трябва да се счита и като първа стъпка към въвеждане по средно европейски образец на 

икономическо планиране в лесоустройствените проекти (наричани  планове и програми). Целта 

на едно такова планиране не е да отнеме компетенциите на поделенията да извършват годишно 

планиране, а да покаже финансовата състоятелност на проекта. 

 

НАУЧНА НОВОСТ 

Въобще нормирането е традиционна дисциплина, така че определянето на норми до голяма 

степен се свежда до издирване, съпоставяне и математическа обработка на меродавните 

източници. По тази причина значителна част от приносите на работата имат приложен и 

методичен характер. При адаптацията на чуждестранните модели и методи обаче възникнаха и 

бяха решени редица проблеми, които не са ни известни в достъпната ни литература и 

представляват научен принос.  

 

ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ 

Нормите на дърводобива, установени в настоящата дисертация, са внедрени в практиката на 

горските стопанства, заедно със софтуер, който улеснява използуването им. 

 

 



 4 

АПРОБАЦИЯ 

Апробацията на получените резултати беше извършена главно чрез сравнение на изведените 

норми с нормите от 1991 г и 1980 г и съвременни статистически данни (отчетите ГФ, ГС и ПР 

на Ведомството по горите). 

Определените през 2007 г разценки. бяха проверени чрез сравнение с цените по известен брой 

представителни договорирани обекти във всяка регионална дирекция. 

Своего рода апробация е и широкото внедряване на софтуера за прилагане на нормите, който се 

използува от 2008 г. насам във всички горски стопанства. 

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията съдържа 212 страници текст, 50 таблици, 122 фигури и приложения. Списъкът на 

цитираната литература включва 148 заглавия, от които 62 на латиница.  

 

Номерата на фигурите, таблиците и формулите в автореферата съответствуват на тези в 

дисертационния труд, като за по-лесна ориентация пред номерата им е написан номерът на 

съответния раздел от дисертационния труд. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

Лесоустройство се нарича средносрочното стопанско планиране в горското стопанство (Kramer и Akca, 

1987; Speidel, 1967, стр. 172). Неговата цел е да обезпечи едновременно изпълнението на стопанските 

цели на горското стопанство и изискванията за устойчивост (т.е. да обезпечи неизтощаващото ползуване 

на горите). За да се постигне тази цел, лесоустройственият проект1 трябва да държи сметка за горската 

икономика (Орлов, 1927). В развитите страни проектите действително включват икономически разчет2 

(Königstein, 1992). Методически той се отличава от годишното планиране в горските стопанства главно 

по това, че не е окончателен и не държи сметка за пазарната конюнктура, която показва непредсказуеми 

годишни колебания. Целта му е да покаже, че проектът е технически и икономически издържан. С това 

той силно допринася за изпълнението на проектите, за да не бъдат те „многотомни благопожелания“. 

Общо правило, което се потвърждава ежедневно, е, че решенията, които не са осигурени финансово, 

не се изпълняват. 

Икономическото планиране винаги е било слабо място на българското горско стопанство. При 

социализма това се дължеше на един общ технократичен уклон (предимство на планирането в натури), а 

след прехода към пазарна икономика – на едно също толкова необосновано надценяване на 

регулиращото действие на пазара. По-специално в дърводобива необходимостта от изправна методика за 

ценообразуване стана очевидна към 2000 г., когато практиката показа, че търговете не водят автоматично 

до обективни цени на дървесината. Браншова особеност на горското стопанство е, че то е доставчик на 

традиционни стоки за един устойчив кръг от потребители, което води до приблизително равенство на 

обема на търсенето и предлагането. Поради това търговете за продажба на дървесина обикновено 

завършват на цена, близка до обявената начална цена. При това положение диспропорциите в началните 

цени се пренасят в договорите и водят до свръхпечалби в едни сечища и неусвояване на други. За 

преодоляването на тези проблеми се оказаха недействени чисто административните мерки (например 

обединяването на изгодните и неизгодните сечища в един обект, за да се усвоят и неизгодните).  

Главната цел на правилното ценообразуване е да постави всички сечища в еднакви икономически 

условия, т.е. да осигури на дърводобивните предприятия еднаква възвращаемост на техните разходи във 

всяко сечище.  

Цените на корен са важен показател, който намира широко приложение на всички нива на горското 

стопанство, независимо от организационната му структура и правното му положение. Освен ролята им 

при уреждане на дърводобива и в лесоустройството, цените на корен определят:  

 начина на усвояване на отделното сечище (по стопанския начин или чрез продажба на материала на 

корен).  

 физиономията на отделното горско стопанство (високодоходно или нискодоходно, с преобладаване 

на дърводобива или на залесяването и отглеждането) и оттук необходимостта от външни 

инвестиции.  

 доходите от държавните гори и оттам средствата за лесокултурните мероприятия. 

Цените на корен са основа за определяне на тарифни такси (severance) – държавни вземания (вид данък) 

в полза на бюджета или на целеви фондове.  

Цената на корен е разликата между борсовата цена на дървесината и добивните разходи. Главен проблем 

на ценообразуването са точно добивните разходи, които са много по-разнообразни и сложни от цените на 

дървесината. Основно средство за определяне на добивните разходи са трудовите норми на дърводобива.  

Нормите на дърводобива са стар проблем на нашето горско стопанство. През 2004 г. в професионалните 

среди беше известно, че използуваните у нас норми на дърводобива имат сериозни методически 

недостатъци, и то от времето на възникването си през 50-те години. По-специално, те не държат 

достатъчно сметка за размерите на дървесината, които имат много силно влияние както върху 

себестойността на дървесината, така и върху цената й. На това се дължи наблюдаваният ефект, че едрата 

                                                 
1 „лесоустройствен проект” е общоизвестният традиционен термин, еквивалентен на „Betriebswerk“ и 

„Forsteinrichtung“. По сегашната официална терминология лесоустройственият проект е „горскостопански план“. 
2 “разчет” е придобил гражданственост русизъм, който означава “извършване на технически и стопански 

изчисления”. Тъй като такива изчисления се извършват при планирането, думата “разчет” се употребява и в смисъл 

на “годишен план”. 
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дървесина се товари със себестойността на дребната (В.Василев)3, за който е писано още през 50-те 

(Г.Стоев).  

Към този проблем трябва да се добавят  

 необходимостта в разчета на добивните разходи да се включат материалните разходи на 

дърводобивните предприятия,  

 необходимостта да се определи и включи в разчета на цената на корен необходимият размер на 

предприемаческата печалба на дърводобивните предприятия,  

 нуждата от ориентири в твърде сложния свят на цените на склад и цените на корен. 

Като ориентир за цените на склад може да се използува рандеманът на дърводобивните предприятия. 

Въобще цените на различните сортименти на облата дървесина са резултат от търсенето и предлагането 

им на пазара, но освен това между тях има закономерни съотношения, които се дължат на рандемана при 

преработката им във фасонирани материали и могат да се използуват, когато местният пазар не дава 

достатъчно данни за оценяване на конкретен сортимент.  

Като ориентир за добивните разходи и цените на склад в миналото нееднократно са използувани 

лесотаксовите категории, които представляват класификация на сечищата според производствените 

условия, основаваща се на един цифров показател. В това отношение те са аналог на бонитета в 

биологическата продуктивност, но като всеки технико-икономически показател са много по-изменчиви. 

Категоризацията е средство за контрол: Предприятията, които имат еднаква средна категория, работят 

при еднакви производствени условия и разликата в производствените им разходи се дължи не на 

природните дадености, а на тяхната дейност. В някои случаи категоризацията може да бъде и основа на 

ценообразуване: Категоризацията поволява да се направи таблично представяне на добивните разходи и 

цените на корен, което пък позволява в някои случаи цената да се установява чрез преглед на 

ценоразпис. В условията на Р.България те са неточен метод на ценообразуване, подходящ за маловажни 

случаи. Такъв ценоразпис може да бъде полезен и неформално като средство за обзор на цените или 

разходите – когато е нужно да се види целият им спектър, събран на един лист. Табличното представяне 

е подходящо като ориентир и при разработване на предложения за тарифни такси.  

 

 

Глава 1. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА  

Реферирани са, доколкото касаят проблема, или многократно цитирани Герхард Шпайдел по 

горска икономика и планиране в горското стопанство, Ханс Льофлер по научна организация на 

труда, Ервин Нислайн по горска политика, Уилям Лушнър (или Лойшнер) и Джеръм Клатър и 

съавтори по лесоустройство (forest management and forest regulation), Васил Стоянов по 

лесоползуване, Христо Сираков по икономика и научна организация на труда, Шелехов по 

нормиране и освен това Нино Статков, Здравко Василев, Васил Василев, Иван Йовков, Никола 

Стоянов, Даниела Георгиева, Ерик Финдайзен, Ханс Хайниман, Карл Щампфер, Клаус 

Клугман, Йиржи Дворжак, Йинджих Неруда, Наташа Маганьоти, Рафаеле Спинели и др., и 

също многобройни норми, стандарти и ведомствени пособия и издания, наши и чужди.  

Направеният преглед на състоянието на проблема показа значителни методически недостатъци 

в практиката на дърводобива у нас, които обикновено не са осветени и в направените у нас 

научни публикации. 

1. Основната закономерност на нормите на дърводобива (хиперболичният закон, който 

свързва нормите на време с размерите на добиваните сортименти) не се преподава и не 

се спазва последователно в нормите на дърводобива преди 2007 г. 

2. Системата на корекционни проценти, отразяващи производствените условия в сечището 

и по протежение на извозния път в нормите на дърводобина от 1991 г. и предишни, е 

груба и непълна. Например, в нормите от 1991 г. няма нищо за факторите на 

формирането на товара при тракторния извоз и нищо за факторите на извоза с въжени 

линии. 

                                                 
3 Като цитат без година на изданието в настоящата работа са посочени устни съобщения. 
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3. В разценките се включват само разходите за труд, никакви материални разходи. В 

себестойността на добитата дървесина не се отразяват адекватно дълготрайните активи 

(не се включват калкулативни лихви). 

4. Не се държи сметка за закономерностите на цените на облата дървесина на склад. 

5. Няма яснота за границите на приложимост на формулата на Шенрок и за алтернативите 

й. Няма обективен подход за определяне на процента на предприемаческата печалба, 

който участвува във формулата на Шенрок. 

6. Използуват се необосновани и създаващи диспропорции методи за определяне на 

тарифните такси (т.е. на парите, заделяни за лесокултурни мероприятия и др. 

Инвестиции в горите). 

7. И други. 

Състоянието на проблема прави актуална целта да се разработи адекватна нормативна база 

(методи и модели) за определяне на добивните разходи и цените на дървесината на корен и на 

склад, като се решат задачите, посочени в увода. 

 

Глава 2.  ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

 

В тази глава са дадени основните понятия и зависимости на нормирането, определянето на 

себестойност и разценки, цените на корен и склад, лесотаксовата категоризация и 

сортиментирането. Същото е направено с цел пълнота на изложението и интердисциплинарна 

четимост. За някои понятия се предлагат особени дефиниции, напр. тарифните такси, които не 

са синоним на цените на корен, а вид данък, severance, свързан с цената на корен. Въведени са 

хиперболичният закон или Законът за единичната маса в нормирането, правилото за 

суперпозиция на корекционните коефициенти, размерът на калкулативните разходи по 

дълготрайните активи, формулата за пресмятане на стойността на суровината по рандемана и 

цените на продукта, формулата на Шенрок и нейните алтернативи. Въведени са понятията 

„радиус на потребление“, „критичен диаметър“ и „нерентабилни сечи“. Скицирано е 

ползуването на посочените връзки за планиране и контрол. За всички дефинирани понятия е 

дадено съответствието им на английсти и немски. 

 

Глава 3. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НОРМИРАНЕ НА ДЪРВОДОБИВА 

 

В настоящата глава със средствата на математическия анализ са проверени някои твърдения, 

свързани с нормите на време и сортиментните таблици.  

Приблизителни равенства са проверени чрез проверка в сортиментната таблица с помощта на 

софтуер, за да се проверят всички случаи.  

Доказателствата са дадени с подробности, за да се улесни проверката им. В някои случаи те 

имат методично-педагогическа цел, т.е. представляват подготовка за преподаване на материята. 

 

3.1.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА СРЕДАТА 

В нашите сортиментни таблици не са дадени в готов вид някои нормообразуващи параметри, 

необходими за планиране на дърводобива. В това число влиза диаметърът на средата на 

сортиментите, който е първостепенен нормообразуващ фактор. Диаметърът на средата на един 

сортимент е диаметърът, измерен по средата на дължината му.   

Вместо диаметъра на средата на стъблата и секциите може да се използува средният им 

диаметър. Средният диаметър е свързан с обема и дължината чрез формулата на средното 

сечение 
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l
D

v
4

2
           (3.1.1) 

където v е обемът на сортимента или стъблото,  D е средният диаметър и l е дължината. 

Благодарение на съставителите на сортиментните таблици тези параметри са известни за всеки 

табличен сортимент. Оттук за средния диаметър се получава формулата 

l

v
D



4
           (3.1.2) 

Въобще средният диаметър и диаметърът на средата са две различни числа, които могат да са 

равни само при цилиндър. От всички сортименти най-далече от цилиндричната форма са 

дългите материали, а от тях – целите стъбла. Обратно, колкото по-къса е една секция, толкова 

по-близка е тя до цилиндър. За дълги метериали беше направена проверка с помощта на 

сбеговите таблици. За целта, средният диаметър на строителната дървесина беше пресметнат по 

формулата и сравнен с диаметъра по средата на дължината й. 

На фиг. 3.1.1 е показана зависимостта между средния диаметър и диаметъра на средата при 

дългите материали, изведена по сбеговите таблици за високостъблен дъб. Средният диаметър е 

определен по горната формула, а диаметърът на средата е отчетен по сбеговата таблица. 

   

Дъб високостъблен
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Фиг. 3.1.1. Сравнение на средния диаметър на сортиментируемата част на стъблата с диаметъра 

на средата. 

Диагонално разположената права представлява диаметъра на средата в сантиметри като 

функция от средния диаметър. Тя показва, че връзката на двата диаметъра е линейна и твърде 

тясна. Незначително  отклонение от линейността е загатнато близо до координатното начало. 

Хоризонталната права задава грешката на метода (заменянето на диаметъра на средата със 

средния диаметър) в проценти. Грешката е от два-три процента, много малка, но не се дължи 

само на грешките от закръгление. 
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3.2. СРЕДЕН ДИАМЕТЪР НА ДЕНДРОМЕТРИЧНИТЕ СОРТИМЕНТНИ КЛАСОВЕ 

Въз основа на сортиментните таблици е установено, че средният диаметър на дървата и на 

сортиментите на едрата дървесина варира в много широки граници. Понеже средният диаметър 

е първостепенен ценообразуващ и разходообразуващ фактор, неговото вариране води до също 

така широко вариране на цената и себестойността на сортимента.  

Това подкрепя и обяснява преките разчетни данни, които показват, че сортиментите, 

дефинирани с диаметъра на тънкия им край, са малопригодни за нормиране и ценообразуване.  

На графиката 3.2.1. всяко стълбче от точки представлява средните диаметри, пресметнати при 

сортиментите от съответния клас. Кривата линия, която ги свързва, показва средата на 

разпределенията. Най-голяма вариация показват сортиментите, които имат най-голяма 

мариация на дължината. Това са на първо място дървата, добити от цели негодни за 

сортиментиране стъбла, след това дървата от короната и дървата от приземния сортимент.  

Високостъблен дъб
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Фиг. 3.2.1. Сортиментна таблица за високостъбления дъб (С. Недялков) 

 

3.3. НЕРЕНТАБИЛНА ДЪРВЕСИНА.  

Минималният диаметър на дървесината, под който добиването й е нерентабилно, е широко 

използуван показател в Германия. В настоящия раздел показваме, че той се дължи на 

хиперболичния закон на дърводобива. В България значението на този показател е ограничено, 

защото у нас рентабилността много силно се влияе и от извозното разстояние.  

От фиг. 3.3.1. се вижда, че ако добивните разходи се подчиняват на хиперболичния закон, за 

всеки дървесен вид съществува един критичен среден диаметър на материала, под който 

дърводобивът е нерентабилен.  
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Фиг. 3.3.1. Стойност и себестойност на облата дървесина. Критичен диаметър. 

На фигурата са начертани кривата P на цената на материала на склад и кривата C  на 

добивните разходи на насаждение от някакъв дървесен вид във функция от диаметъра на 

средата d , т.е. d  е средната дебелина на материала. Кривата на разходите следва 

хиперболичния закон, а кривата на цената има характерния S-образен ход. Те имат единствена 

пресечна точка 0D  - критичния диаметър. Вляво от 0D  е изпълнено CP  . Това значи, ме ако 

материалът е средно по-тънък от 0D , добиването му е нерентабилно. Обратно, вдясно от 0D  

дърводобивът е рентабилен.  

Средният диаметър на материала d  е тясно свързан с диаметъра на гръдна височина на 

насаждението D , по формулата 

DFDd 75,0 , 

така че при диаметъра на гръдна височина също има критичен диаметър. 

Критичният диаметър очертава сечите без материален добив, т.е. нерентабилните сечи, при 

които стойността на материала не покрива добивните разходи. Тази граница обаче не е твърдо 

фиксирана. На фиг. 3.3.2. е показано влиянието на извозното разстояние върху критичния 

диаметър. С увеличаване на извозното разстояние кривата на разходите се повдига нагоре и 

критичният диаметър се измества надясно, т.е. расте. 

 

 

Фиг. 3.3.2. Влияние на извозното разстояние върху критичния диаметър 

 

При традиционните технологии добиването на най-тънките дървета задължително е 

нерентабилно. Нерентабилността на дърводобива може да се преодолее посредством 
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селскостопанска техника. В рамките на всяка технология обаче, която се подчинява на 

хиперболичния закон, нерентабилността е задължителна при ниските диаметри. В крайна 

сметка не са нерентабилни насажденията, а технологиите. 

 

3.4.  УРАВНЕНИЕ НА НОРМИТЕ НА ИЗВОЗА 

Показано е, че извозните процеси удовлетворяват уравнението  

lbb
v

a
t 21  , 

където t  е нормата на време, v е средният обем на превозваните сортименти, а a , 1b  и 2b  са 

регресионни константи.  

По изведената формула времето за преместване на товара на 100 м е константа, ct 100 . 

Когато извозното разстояние се изменя през 100 м, кривите на такова уравнение са 

еквидистантни като тези на фиг. 3.4.1. Разстоянието между кривите се задава точно от t  и 

еквидистантността показва точно това, че t  е константа.  

 

Фиг. 3.4.1. Зависимост на нормата на време от обема на средни сортимент и извозното 

разстояние – (Извоз с универсален трактор, без прикачвач, строителна дървесина от иглолистни 

и меки широколистни, по чешките норми). 

Уравнението е получено по физически съображения, т.е. по метода на техническия разчет. То 

съчетава хиперболичния закон на боравенето с тежки тела с линейния закон на движението по 

път. Частичен подобен резултат дава Христо Сираков  (1976, стр. 245).  Той обаче въобще не 

работи с хиперболичния закон, за разлика от Васил Стоянов не го е пояснил дори с пример, и в 

конкретния случай също се е спрял до там. 

 

3.5. ОЦЕНКА ПО ЧАСТИ 

Под „оценка“ на дадено сечище или партида дървен материал се има предвид задачата да се 

оцени необходимото време за извършването на дадена дърводобивна операция върху тях.  

От класическата форме на хиперболичния закон  
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b
v

a
t   

следва тривиално, че ако материалът се раздели на две или повече части, то оценката му е сума 

от оценките на тези части. Ще наричаме това правило „оценка по части”.  

Нормите обаче често се моделират с обобщени уравнения от вида 

b
x

a
t

n
 , 

където x  е някакъв измерител на размерите на материала, а n  е регресионна константа. Освен 

обема на средния добит сортимент, като измерители на размерите на добитата дървесина се 

използува средният й диаметър и обемът на средното стъбло в насаждението. Освен това, за 

подобряване на апроксимацията, в уравнението често се включва степенен показател.  

При други зависимости това правило е изпълнено приблизително, но с висока точност. 

Последното е установено с обстойна проверка в сортиментните таблици: всички таблици и 

всички норми, с които разполагаме.  

Следствия от принципа за оценка по чести са: 

1. Оценката на едно дърво е сума от оценките на сортиментите му (оценка „сортимент по 

сортимент“, фиг. 3.5.1.) 

2. Оценката на едно насаждение е сума от оценката на отделните дървета в него (оценка 

„стъбло по стъбло“, фиг. 3.5.2). 

Това са полезни изводи, които позволяват да се съчетават нормите на време със сортиментните 

таблици. 

 

 

Фиг. 3.5.1. Оценка на нормовремето по сортименти и общо за цялото стъбло – ВСИЧКИ 

НОРМИ 

 



 13 

 

Фиг. 3.5.2. Оценка на нормовремето стъбло по стъбло и общо за насаждението – ВСИЧКИ 

НОРМИ 

 

3.6. ТЪЛКУВАНЕ НА МНОГОМЕРНАТА СТЕПЕННА ФУНКЦИЯ 

Нормите на време често се моделират с произведения от степенни функции от вида 

 K
K

nxnxnxat ....2
2

1
1 , 

където Kxxx ,....,, 21 са производствените фактори, а Knnna ,....,,, 21 са регресионни константи.  

С методическа цел (т.е. с оглед на евентуално преподаване) се извежда следното свойство на 

тази функция: Константата in  показва, с колко процента ще се увеличи t , когато ix  се увеличи 

с 1%.  

 

3.7. ИЗВЕЖДАНЕ НА МУЛТИПЛИКАТИВНИЯ МЕТОД 

Показано е, че методът на последователното умножение при начисляване на корекционни 

коефициенти е следствие от представянето на нормите с многомерни степенни функции. 

 

3.8.  ПРЕСМЯТАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТРУДНОСТ 

Разпоредбите фаворизират начисляването на корекционните проценти по метода на 

последователното умножение, напр. нормите на дърводобива от 1991 г. Това става по 

формулата 

       021 111 tpppt N ...  

където t е нормата на време,  Nppp ,...,, 21  са приложимите корекционни проценти, а 0t е 

таблична норма на време. Категорията на трудност при този метод се получава по формулата 

      Npppk  1...11 21  
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Ако процентите са малки, може да се провери, че  

Npppk  ...1 21 ,  

т.е. процентите се събират и след това се образува коефициентът. Това впрочем е същото 

опасно опростяване, което превръща сложните лихви в прости. Ще наричаме резултата от него 

адитивната формула.  

Отделните проценти може да са малки, но сумата им често не е. Ако отделните проценти са 

малки, може да се покаже, че  

Nppp
еk




...21 . 

Тази формула ще наричаме метод на експонентата.  

На следващата графика е показано действието на разглежданите формули. Графиките са 

получени чрез наслагване на поправки с размер на всяка поправка 10%. На абсцисната ос е 

нанесена сумата от процентите. На ординатната ос е нанесен корекционният коефициент, който 

се получава от множеството проценти. С дебела линия е показано действието на метода на 

последователното умножение, тънка непрекъсната е показано действието на метода на 

експонентата, а с пунктир – действието на метода на сумирането. 

Сравнение на формулите за определяне на коефициента на трудност
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Фиг. 3.8.1.  Сравнение на методите за начисляване на корекционни проценти 

От графиката се вижда, че методът на експонентата дава минимална разлика от основния метод 

на последователното умножение дори при твърде висока стойност на сумата на процентите. 

Методът на сумирането дава приемлива точност за суми до 40–50 %. Методът на експонентата 

систематично надценява резултата, докато методът на сумирането систематично го подценява. 

В литературата (например нормите от 1991) обикновено се препоръчва методът на 

последователното умножение. На практика обаче нерядко се предпочита методът на 

сумирането. Приложение на експоненциалната формула не са ни известни. 

Методът на последователното умножение е следствие на модела на степенните функции. 

Понеже последният не е последна истина, не е напълно ясно дали методът на последователното 
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умножение е по-добър от метода на сумирането. Във всеки случай е полезно да се знае, че 

разликата между него и метода на сумирането може да стигне докъм 25%. 

 

3.9. ИЗВОД НА ФОРМУЛАТА ЗА РЕДУКЦИОННИТЕ ФАКТОРИ 

В настоящия раздел е изведена формулата за редуциране на корекционните проценти по 

честотата им на срещане.  

 NN papapak  ...1 2211 , 

където Nppp ,...,, 21  са корекционните проценти, по пълния им списък, приложен към дадена 

норма, а Naaa ,...,, 21  е “честотата” или “срещаемостта” на фактора в конкретното сечище. 

 

3.10. АМОРТИЗАЦИЯ И ЛИХВИ 

 

В настоящия раздел са изведени формулите за определяне на амортизацията и лихвите, с които 

цената на дълготрайните активи участвува в себестойността на продукцията. Това е направено 

с методична цел. 

Дълготрайните активи участвуват в себестойността на продукцията чрез амортизацията 

(depreciation, Abschreibung)  и лихвите по стойността си (interest, Zinse). И амортизацията, и 

лихвите са постоянен разход, т.е. начисляват се ежегодно в един и същ размер и не зависят от 

количеството на продукцията. Дълготрайните активи обикновено са машини и сгради. В 

горското стопанство дълготрайни активи са също моторните триони и обозните животни.  

Обикновено амортизацията (depreciation) D  се смята като частно от цената на придобиване P  

(purchase price, Anschaffungspreis) и икономическия живот n  (usefull life),  

n

P
D  , 

а лихвите I  –  като произведение на един подходящ лихвен процент и половината от цената на 

придобиване, 

2

P
iI  . 

„Подходящ” е лихвеният процент, по който собственикът получава кредит или спестява 

свободните си пари.  

Тези формули са опростен частен случай. В литературата са известни и се ползуват и по-

сложни варианти на тези формули. 

Показано е, че сумата от амортизацията и лихвите е (приблизително) равна на ежегодното 

вноска, която изплаща направената инвестиция. Това обяснява присъствието на калкулативни 

лихви в себестойността.  
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Глава 4. УСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМИ НА ДЪРВОДОБИВА 

 

За разлика от сортиментните таблици, авторитетът на нормите у нас никога не е бил висок. В 

професионалните среди имаше устойчиво мнение, че нормите товарят едрата дървесина със 

себестойността на дребната (В.Василев). Нещо повече, те имат репутацията на норматив, който 

не можеш да не нарушиш. За да вържеш заплатите на работниците, се налагаше да изписваш 

трудни за контролиране работи - ринене на сняг (ИМ), опесъчаване на път (КМ), изсичане на 

подлеса (ГП) – и да се бориш с проверяващи.  И през 2004 г. експертите в една дирекция 

изписваха транспорт на горски работници по цените на софийско такси. За разлика от нас 

нормите имаха авторитет в ГДР. На въпроса „имахте ли норми“ се случваше да получим 

отговор „аух гуте! – и то добри“. Репутация на образец обаче имаха чешките норми, които в 

Чешката република остават в сила и досега. 

Друго важно съображение е, че България засега остава настрана от техническия прогрес. 

Последният е главно в усилията за пълна механизация – харвестери, форвардери, въжени 

линии, процесори. Моторният трион и тракторът се споменават в изследванията главно като 

база за сравнение с новите технологии. Сами по себе си моторният трион и тракторът минават 

за добре изучени. 

Всичко това навеждаше на мисълта, че проверката на положението с нормите трябва да се 

извърши чрез сравнение с нормите на средноевропейските страни. За целта бяха доставени и 

преведени нормите по дърводобива на ФРГ, Чешката република и Полша. Преводите бяха 

уточнени чрез преки контакти и са публикувани.  

Сравнението показа, че нормите от 1991 г. и от 1980 г. са два независими източника, между 

които почти не се наблюдава приемственост (фиг. 4.1.1). Същевременно нормите от 1991 г. са 

близки по средно ниво на разходите до немските и чешките норми, които от своя страна са 

близки помежду си (фиг. 4.3.1. и 4.3.3). Близост се набюдава и в корекционните коефициенти 

(фиг. 4.3.4.), но системата от тези коефициенти на нормите от 1991 г. (табл. 4.3.1) е груба и 

много непълна (табл. 4.3.2.).  Достатъчно е да се каже, че тя с нищо не отчита обстоятелствата 

на формирането на товара – най-трудоемката част от извоза, и обстоятелствата около въжените 

линии. Освен това нормите от 1991 масово прилагат онова, което се наричаше уравниловка – 

прилагане на едно средно число вместо един спектър твърде различни числа (фиг. 4.2.2.). Точно 

на това се дължи споменатият ефект прехвърляне на себестойност. 

Близостта на нормите от 1991 г. със съвременните им средноевропейски норми и липсата на 

приемственост с по-старите норми от 1980 г. навеждат на мисълта, че те най-вероятно са 

заимствувани, но с едно грубо опростяване. Това доведе до идеята да се обърнем отново към 

първоизточниците. Първоначалната идея да ги диференцираме по математически път беше 

приложена само върху дългометражните въжени линии, за които нямаме нови 

средноевропейски образци.  

Нормите на дърводобива от 2007 г. са преработена извадка от германския норматив EST в 

частта си „сеч и първична преработка” и от чешките норми в частта си „извоз“. Преработката 

се състои главно в окрупняване: операциите, които не се планират отделно, са обединени в 

една. Целта беше да се приспособят нормите към употреба в планирането. Оригиналните 

средноевропейски норми са били предназначени главно за отчитане на положен труд и 

разплащане с работниците по сделната система и предполагат установяване на показатели и 

обстоятелства, които не могат да се знаят с подробности предварително. Понеже същестува 

потребност и от операционни норми, оригиналните нормативи, от които са извадени нормите 

от 2007 г., са издадени заедно с тях в превод на български език (Марков, Глушков, 2010).  

Като цяло средният разход на време по новите норми не се различава  от този на изданието от 

1991 г, което е близко до европейските публикации. С други думи, като цяло нормите не се 

вдигат и не се свалят.  

Новите неща в нормите са главно следните: 
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1. Стъпаловидните и зигзаговидни криви са заменени с гладки, с което значително се 

повишава точността на нормирането. 

2. Вместо категории на сечището и извозния път се въвеждат корекционни проценти. 

Системата на корекционните проценти е пълна.  

3. По западен образец корекционният процент се редуцира по степен на разпространение 

на съответния фактор. Степента на разпространение се установява окомерно според 

това, дали факторът отсъствува, или е застъпен без да преобладава, или преобладава, 

или засяга цялата маркирана маса. Това прецизиране на корекционните коефициенти е 

необходимо, понеже се счита, че точността на определяне на разходите трябва да е от 

порядъка на законната предприемаческа печалба, която е около 10%.  

С нормите е лесно да се работи. За това допринася формулярът „технологично описание“, (таб. 

3) който е разработен на анкетен принцип по образеца на българското полево таксационно 

описание. Той позволява цялото разнообразие на природните условия да се обхване чрез 

заграждане в кръгче на подходящите числа и сумирането им. Прости правила осигуряват 

контрол на грешки в попълване на формуляра. 

Въпреки че са пълни – дават по едно средноевропейско число за всичко, което става в 

сечищата, нормите намаляха по обем.  

За да се улесни приложението им, нормите бяха моделирани с хиперболични уравнения (фиг. 

4.6.6.) във функциа от първостепенните нормообразуващи фактори – средния диаметър на 

маркираната маса и обемът на средния извозван сортимент. За да се улесни използуването им в 

лесоустройството, нормите бяха моделирани и във функция от диаметъра на гръдна височина 

(фиг. 4.7.1.). 

  

Извоз с универсален трактор, широколистни, по път 1 категория
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Фиг. 4.1.1. Зависимост на нормата на време за тракторен извоз от извозното разстояние по 

Нормите от 1980 и 1991 г. 

 

Вижда се, че в този случай нормите на двете последователни издания са твърде различни. 

Разликата не се дължи на категоризирането на пътя, понеже определението на І категория 

(равен терен) не се е променило. Кривите от 1980 г. имат по-необработен вид и по-нисък ход. 

Сравнението с чуждестранните образци показва близост на тези последните с кривите от 1991 

г. 
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Следващата графика съпоставя нормите за сеч и първична преработка с моторен трион от 1991 

и аналогичния германски норматив EST (фиг. 4.3.1.). Нормите са представени във функция от 

средния диаметър на добития сортимент. Графиката показва едно твърде добро съответствие 

между българските норми и германския EST, ако се абстрахираме от зигзагообразният ход на 

кривата bg. Зигзагообразният ход отразява разискваната методическа неиздържаност на нашите 

норми, които в някои случаи третират дребната дървесина като по-малко трудоемка от 

средната. 
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   Фиг. 4.3.1. Зависимост на нормата на време за сеч и първична преработка от дебелината на 

материала - Добив на иглолистни стандартни трупи с моторен трион по EST и по нормите от 

1991 г. 

Фиг. 4.3.2 пък показва едно добро съответствие на същите български норми и чешките.  
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Фиг. 4.3.2. Зависимост на нормите на време за сеч и първична преработка от обема на 

добивания сортимент - Добив на иглолистни с моторен трион по чешките норми и по нашите 

норми от 1991 г. 
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Гладката крива показва чешките норми на време за добив на смърч и ела. Стъпаловидната 

непунктирана крива дава средните стойности на първата в две области – тази на тънките и тази 

на едрите насаждения. Пунктираната крива показва средните стойности на съответната 

българска крива. За да не се претрупва графиката, сме пропуснали самата тази крива, която е 

същата зигзагообразна линия, както и във фиг. 4.3.1. 

 

В следващата таблица са събрани корекционните проценти по нормите от 1991 г.  

 

Табл. 4.3.1. Корекционни проценти по нормите от 1991 г. 

№ процент условия за приложение 

  ВСИЧКИ НОРМИ 

1 10 зимен сезон 

2 15 работниците не могат да бъдат превозени до работното място и е 

необходим пеши преход от 0,5 до 2 километра в двете посоки 

  ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ЗРЕЛИ НАСАЖДЕНИЯ 

3 8 от 21 до 29 градуса 

4 16 от 30 до 35 градуса 

5 8 бонитет ІІ, ІІІ и ІV 

6 16 бонитет V и Vа 

7 8 подлес или подраст до 30% от площта с височина до 75 см, умерено 

насечен терен 

8 16 наличие на подлес или подраст върху повече от 30% от сечищната 

площ, височина над 75 см или силно насечен терен 

9 20 белене без мъзга 

  ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ 

10 12 наклон на терена над 20 до 30° 

11 25 наклон на терена над 30° 

12 9 ІІ и ІІІ бонитет 

13 23 ІV и V бонитет 

  ИЗВОЗ С КОЛЕСАР ИЛИ ВЛАЧКА 

14 10 пътища с прави наклони до 10 и над 30% 

15 28 пътища само с обратни наклони 

  ИЗВОЗ С КОЛА 

16 10 пътища с прави наклони над 15% и обратни наклони до 8% 

17 28 пътища само с обратни наклони над 8% 

  ИЗВОЗ С ТРАКТОРИ  

18 25 пътища с прави наклони в товарно направление над 15% 

19 67 пътища с преобладаване на обратни наклони 
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Повечето проценти, приведени в таблицата, са зададени неявно чрез категоризацията на 

сечищата и извозните пътища. Само процентите с номера 1, 2 и 9 са посочени явно в текста на 

нормите от 1991 г.  Процентите с номера 14 до 17, отнасящи се до извоза с коне, са определени 

по нормите от 1980 г., които считаме за меродавни по отношение на този начин на извоз. 

 

Даже повърхностно сравнение с чуждестранните образци показва бедност на системата на 

корекционните коефициенти у нас, което говори за недостатъчно отчитане на производствените 

условия. В следащата таблица е показано значението, което се отдава на корекционните 

проценти в различните публикации, измерено в станици нормативен текст. 

 

Табл. 4.3.2. Сравнение на развитието на системата на корекционните проценти 

публикация брой на страниците, на които са изложени 

корекционните коефициенти 

Норми на ЧСР 7 

EST (само сеч и първична преработка) 2 

Полша 2 

Норми на РБ от 1991 1 

 

Един явен пропуск на нашите норми се вижда и без сравнение с други публикации – това, че 

няма корекционни коефициенти, свързани с въжените линии.  

Сравнението до голяма степен потвърждава корекционните проценти на изданието от 

1991 г, като констатира значителни непълноти, т.е. верни са, доколкото ги има. 

Например, в следващата графика се сравняват корекционните проценти за влияние на наклона 

на терена върху тракторния извоз според българските и чешките норми. Удебелената най-

висока крива, означена като BG 1991, изразява относителната трудоност на трите категории 

тракторни пътища според изданието от 1991 г. Чешките норми са представени с три криви, 

които отговарят на различните видове колесни трактори (универсални без предно подаване, 

универсални със предно подаване и специализирани). При правите наклони (дадени с 

отрицателни числа) кривите се сливат, т.е. при спускане и те не намират разлика между 

различните видове трактори.  
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Влияние на наклона на терена върху производителността на тракторите при извоз на дървесина
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  Фиг. 4.3.4. Влияние на наклона на извозния път при извоза с трактори 

 

Графиката показва, че в областта на правите наклони има макар и грубо съответствие между 

чешките и българските норми. Разликата е, че по нашите норми корекционният коефициент 

досига максималното си ниво отведнъж, докато при чешките това става стъпалообразно. В 

областта на обратните наклони обаче чешките норми не показват високите стойности, 

характерни за нашата ІІІ категория.  

На пръв поглед изглежда, че чехите недооценяват трудността на извоза. Всъщност е обратното 

– ние не го дооценяваме. Те имат дълъг списък параметри, повечето от които обаче са свързани 

не с извозния път, а със самото сечище. Сумата на корекционните проценти варира от –20%  до 

+80%, а при универсалните трактори даже до +90%. В крайна сметка се получава значително 

по-широк диапазон на влияние на терена върху производителността, отколкото според нашите 

норми, където той е от 0 до 67%. С други думи, чешките норми потвърждават 

съществуването на ІІІ категория, но не я свързват само с обратния наклон. Това напълно 

отговаря и на нашия професионален опит, който показва, че формирането на товара е по-

трудоемко от самото транспортиране (Й.Русев). При досегашните норми за него не се държи 

сметка изобщо. 

Корекционните проценти за моторен трион са от ЕСТ, за извоз – от чешките норми. Методът за 

отчитане на разпространението на даден влияещ фактор са заимствувани от ЕСТ. Начинът за 

прилагането му посредством фармуляра „технологично описание” е оригинален и е свързан с 

практиката на Агролеспроект, където се предпочита таксаторът да отразява констатациите си 

чрез отбелязване в анкетен списък (табл. 4.4.1.). 

 

В нашите норми законът за дребната дървесина е слабо или непоследователно изразен. 
Като пример даваме извадка от нормите за извоз. Таблицата е извадка от норма 24 – представен 

е само извозът на иглолистни материали. На следващата графика същата норма е представена 

графично. 

На следващата фиг. 4.2.2. е анализирана грешката, която се прави, като се използува 

стъпаловидна крива вместо гладка. 
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1991, норма 24 - извоз на иглолистни с универсален трактор, 1 работник
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Фиг. 4.2.2. Норма на време за извоз в зависимост от обема на извозвания сортимент - 

Сравнение на гладка и стъпаловидна крива с еднакво средно равнище на разхода на време 

 

Представена е същата зависимост, както по-горе, като по оста x вместо диаметъра на дебелия 

край е нанесен средният обем на стъблото. Не е трудно да се пресметне, че на диаметър 20 см 

отговаря обем около 0,314 м³. При смяната на параметъра кривата си остава стъпаловидна, като 

мястото на стъпалото е в 0,314. Гладката крива с уравнение baxy   е получена от 

стъпаловидната чрез регресия. Предполагаме, че гладката крива отразява действителните 

съотношения, а стъпаловидната, взета от официалното издание, е нейно приближение. 

От графиката се вижда, че двете криви се разминават най-много в близост до прага на 

стъпаловидната крива.  

Фиг. 4.2.2. потвърждава отдавна изказаното мнение, че нашите норми товарят едрата дървесина 

със себестойността на дребната. Кривата се състои от два участъка, които приблизително 

отговарят на отгледните и главните сечи. В началото на всеки участък нормативната крива е 

по-ниска от гладката, но в края му излиза над нея. Това означава точно, че трудоемкостта на 

дребната маса се подценява, а на едрата се надценява. 

Прехвърлянето на себестойността изкривява картината дори на равнище горско стопанство и е 

съвършено неприемлива на равнище подотдел. Когато подотделите се възлагат на различни 

подизпълнители, единият не е съгласен да поеме себестойността на другия.  

Подценяването на добивните разходи на тънките материали в миналото е било системна 

политика, която намира отражение и в други нормативни документи. Като следствие от нея в 

известните ни тарифнотаксови системи няма отрицателни тарифни такси (т.е. цени на корен). 

Това незабавно прави впечатление на чуждестранните специалисти (вдигат ръка и питат: къде 

ви е отрицателният клон на кривата?). Навикът да се следи за областта на отрицателните цени 

на дървесината на корен и за критичния диаметър, който бележи границата й, се дължи на това, 

че с тях са свързани важни стопански решения (дебелината на използуваемата дървесина) и 

получаването на субсидии.  
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Табл.4.4.1. Технологично описание  образец 2б. Сеч и първична преработка.  
Кастрене в сечището и разкройване на вр. склад (извоз на дълги м-ли) 

степени на разпространение 
производствени условия (нормообразуващи фактори) 

1-има 2-много 3-всичко   

        характеристика на сечището 

1 2 3  наклон 26 до 35% (14 до 19°) 
2 4 6  наклон 36 до 45% (20 до 24°) 

3 7 10  наклон 46 до 55% (25 до 29°) 
6 11 17  наклон 56 до 65% (30 до 33°) 

9 17 26   наклон 66% и повече (34° и повече) 

1 3 4  гъста растителност над 25 см, под коляно 
3 6 9  гъста растителност над коляно, под човешки бой, или  

        тръни, коприва, увивни растения и съчки под коляно 
4 9 13  гъста растителност над човешки бой, до 3 м или 

        тръни, коприва, увивни растения и съчки над коляно 
1 3 4   гъст подраст над 3 м 

1 3 4  бразди с дълбочина над коляно, ровини, широки под 1 м 
4 9 13  ровини, широки над 1 м 

4 9 13  заблатен терен 

1 3 4  пръснати по площта камъни 
4 9 13   натрупване на каменни блокове 

3 7 10   работа по протежение на пътища, ж.п. линии и 

електропроводи         характеристика на временния склад 
0 0 1  наклон 26 до 35% (14 до 19°) 
0 1 1  наклон 36 до 45% (20 до 24°) 
1 1 2  наклон 46 до 55% (25 до 29°) 

1 2 3  наклон 56 до 65% (30 до 33°) 
2 3 5   наклон 66% и повече (34° и повече) 

     характеристика на дървостоя 

       форма на стъблата (не се попълва при използуване на 

компютър)     Дължина на короната 
  0  до 25% 
  7  над 25, до 50% 

  14  над 50, до 75% 
  21  над 75% 

    10   първа отгледна сеч в гъсти култури и насаждения 

  2  Смесени иглолистно-широколистни н-я 
    15   Ветровал 
  20  Снеголом 
    25   Опожарена площ 

    5   ползуване 65 – 175 м³/ха 
  10  ползуване 25 – 64 м³/ха 
    15   ползуване до 25 м³/ха 

2 5 7  Первазни дървета 
2 3 5   Поваляне против естествената посока на падане 

2 3 5  Дървесина с куршуми и осколки 

2 3 5   Замърсяване от извоз 
    5    Добив на ценна дървесина и особени сортименти 

    Зимни условия и отдалеченост 
    Всичко 

Начин на приложение: Приложимите проценти се заграждат с кръг и се сумират. Сумарният процент се 

начислява върху табличната норма. 

Забележка: С черта са отделени групите свързани проценти. В една такава група: ако е заграден един 

процент от трета степен, в групата не може да се загражда друг процент. Ако е заграден процент от втора 

степен, може да се загради и един процент от първа степен. Ако са заградени само проценти от първа 

степен, те могат да са не повече от три. 
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Табл. 4.4.2. Добив на сортименти, небелени   - трупи  -  3,51 - 6,0 m    

  

Среден 

диаметър на 

средата без 

кора, см 

Дървесни видове 

Смърч Ела Бор Бук Дъб 

Часове за м³ без кора 

3 5,700 5,792 4,652 3,650 4,070 

4 5,257 5,357 4,288 3,355 3,800 

5 4,814 4,922 3,925 3,060 3,530 

6 4,371 4,487 3,561 2,804 3,268 

7 3,928 4,052 3,198 2,548 3,006 

8 3,485 3,617 2,834 2,293 2,744 

9 3,042 3,182 2,471 2,037 2,482 

10 2,599 2,747 2,107 1,781 2,22 

11–12 1,713 1,877 1,38 1,213 1,633 

13–14 1,261 1,404 1,017 0,93 1,242 

15–16 1 1,119 0,81 0,769 1,018 

17–19 0,836 0,933 0,679 0,666 0,876 

20–24 0,644 0,709 0,52 0,542 0,705 

25–29 0,515 0,558 0,406 0,453 0,582 

30–34 0,437 0,47 0,332 0,395 0,501 

35–39 0,383 0,412 0,277 0,353 0,442 

40–49 0,324 0,352 0,212 0,302 0,373 

50–59 0,273 0,305 0,155 0,257 0,311 

60 и повече 0,238 0,274 0,113 0,224 0,265 
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За удобство нормите бяха изразени чрез уравнения. Използувано беше главно хиперболичната 

функция за моделиране на влиянието на размерите на дървесината и линейна функция за 

моделиране влиянието на извозното разстояние, там, където то играе роля. Пренебрегнато беше 

привличането с лебедка. 

 

 

 

Фиг. 4.6.6. Ръчно спускане широколистни  

 

В добавка всички норми са преизчислени на база диаметър на гръдна височина, с използуване 

на сортиментните таблици. При това е пренебрегнато влиянието на височината и височинния 

разред. Качеството на апроксимацията се вижда на фиг. 4.7.1. Точността на апроксимацията 

(средно-квадратичната грешка е) е 5-10%. Моделът във всички случаи е  

b
x

a
y

n
 . 
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Фиг. 4.7.1. Добиване на дърва от смърч с моторен трион. 

 

 

Глава 5.  УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЦЕНКИТЕ 

 

Разценката е произведение на нормата на време и часовата ставка, така че в крайна сметка определянето 

на разценките се свежда до определяне на часови ставки. 

В табл. 5.1.1. е направен разчет на пълните часови ставки в дърводобива. Таблицата се състои от два 

раздела – основни данни и калкулация.  

Основните данни произлизат от отчетността на горските стопанства или са нормативи, препоръчани от 

KWF (Hofmann, 1994).  

Цените на тракторите са по счетоводни данни за покупки, направени след 2000 г.  

Цената 1000 лв за моторен трион е средна между цената 1250 лв на трион Husqvarna, който служи за 

поваляне, и цената 850 лв на по-лек трион от същата марка, който служи за кастрене.  

Останалите основни данни са нормативи, препоръчани от KWF. Възприемането им означава, че при 

разчета постулираме правилен начин на работа. Основание за това е убеждението, че неправилният 

начин на работа не е по-изгоден.  

Калкулацията следва утвърдената международна методика (Speidel, 1967, Speidel, 1994, Hofmann, 1994), 

изложена тук в раздел 2.5. 

Окончателният резултат, т.е. пълните часови ставки, са дадени в последния 38-ми ред. 

От табл. 5.1.1.  се вижда, че часовата ставка съществено зависи от прилаганите технически 

средства. У нас това е в сила за извоза, тъй като при фазата сеч и първична преработка моторният трион 

за сега е без сериозна алтернатива като техническо средство. При извоза най-ниски са часовите ставки на 

конете и универсалните трактори. 

Друг извод, който се илюстрира от табл. 5.1.1., е, че часовият разход съществено зависи от 

инвестиционната политика на дърводобивните фирми или предприятия. Това влияние иде главно 

по линия на параметрите амортизационен срок и лихвен процент, които отразяват периодите, през които 

предприятието обновява основните си средства, и възвращаемостта на инвестициите, която се бори да 
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постигне. Възвращаемостта от 8%, постулирана в таблицата, е характерна за промишлените 

предприятия, към които се отнасят дърводобивните фирми.  

Друг извод е, че часовият разход съществено зависи от натоварването на хората и техниката. При по-

голямо натоварване разходите са по-ниски, защото намалява относителният дял на постоянните разходи, 

в това число на амортизацията. В табл. 5.1.1.  е прието натоварване от 1200 часа годишно,  което 

отговаря на 65% от работното време при едносменен режим на работа. Такова натоварване изглежда 

реалистично в наши условия и същевременно се препоръчва от Hofmann за трактори и др. традиционна 

техника. За дърводобив с харвестери и форвардери обаче същият автор прилага по-високо натоварване. 

От казаното се вижда, че разчетът на материалните разходи зависи от параметри, които не са от 

компетенцията на ИАГ и предприятията. Това е причина при определяне на тези параметри да се 

обърнем към средноотрасловите германски данни, които са характерни за големия пазар, към чиито 

обичаи и съотношения предстои да се присъединим. Това е един свят на разумни и сериозни хора, така 

че възприемането им означава при разчета на материалните разходи да се постулира разумна 

инвестиционна политика на дърводобивните предприемачи.  
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Табл. 5.1.1. Разчет на пълни часови ставки 

  
Univer-

sal 
TAF FENDT LKT Koller кон МТ 

ОСНОВНИ ДАННИ        

1. доставна цена, A 40000 72000 200000 112000 120000 2000 1000 

2. лихвен процент, i 8 8 8 8 8 5 8 

3. амортизационен срок, N 8,33 8,33 8,33 8,33 6,67 5 5 

4. срок на морално остаряване, г 10 10 10 10 8   

5. срок на износване, B/b, г 8,33 8,33 8,33 8,33 6,67   

6. експлоатационен срок B, мч 10000 10000 10000 10000 8000   

7. годишно натоварване b, мч/г 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

8. ремонти, % от амортизацията 80 80 80 80 80 0 60 

9. гориво, л/мч 3,5 5 5 5 3,5 7 0,5 

10. гориво, лв/л 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 1,5 

11. масло, % от горивото 10 10 10 10 10 0 10 

12. квалифициран работник, лв/месец 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 450,00 450,00 

13. неквалифицирани работници, лв/месец 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  0,00 

14. работници, бр 1 1 1 1 2 0,5 0 

15. гараж, лв/г 300 300 300 300 300 30 0 

16. транспорт на хората, лв/човек/ден 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

17. транспорт на машината, % от транспорта на хората 150 150 150 150 150 150 0 

18. каско, % от цената 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0 

19. управленски разходи, % от цената 2 2 2 2 2 2 2 

20. авансиране, % от заплати и консумативи 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

21. кв. работник, лв/мч = лв/м × 12 / натоварване 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50 

22. некв. работници, лв/мч = лв/м × 12 / натоварване 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00  

КАЛКУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ        

I.  постоянни разходи        

23. лихви, Ai/2 1600 2880 8000 4480 4800 50 40 

24. амортизация = A/N  4800 8640 24000 13440 18000 400 200 

25. ремонти = % от амортизацията 3840 6912 19200 10752 14400 0 120 

26. гараж 300 300 300 300 300 30 0 

27. управленски разходи 800 1440 4000 2240 2400 40 20 

28. каско  560 1008 2800 1568 1680 0 0 

II.  променливи разходи        

29. гориво = л/мч × мч × лв/л 6300 9000 9000 9000 6300 2520 900 

30. масла = 20% разходите за гориво 630 900 900 900 630 0 90 

31. квалифициран работник = лв/мч × мч 6600 6600 6600 6600 6600 2700 5400 

32. неквалифицирани работници = бр × лв/мч × мч 5400 5400 5400 5400 10800 0 0 

33. авансиране на заплати и консумативи 284 329 329 329 365 119 96 

34. транспорт на хората 141 141 141 141 212 71 71 

35. транспорт на машината 212 212 212 212 318 106 0 

36. всичко, лв 30830 43080 80200 54680 65910 5740 6770 

37. часове/година  1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

38. разходи на час, лв/мч 25,69 35,90 66,83 45,57 54,93 4,78 5,64 

 

Табл. 5.2.2. Часови ставки за основните технологии на дърводобива, лв/ч 
извоз с универс. 

трактор 

извоз със 

специал. трактор 

извоз с въжена 

линия 
извоз с коне дърводобив с МТ 

26 41 55 5 5,5 
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Себестойност на дървесината в зависимост от средството за извоз
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Фиг. 5.2.1. Себестойност на дървесината в зависимост от средството за извоз 

 

 

От фиг. 5.2.1. се вижда, че рутинно използуваните в нашата практика извозни средства 

(конете, универсалните трактори и специализираните трактори TAF и LKT) дават 

приблизително еднакви разценки. Това е очаквано, тъй като те са до голяма степен 

взаимозаменяеми. Въжените линии, които имат собствена област на приложение, стоят 

настрана от кривите на рутинната техника. 

Сравнението показва приблизително съответстие на изчислените тук часови разходи с 

публикуваните от Тюринген-Форст. Системната разлика между едните и другите разходи се 

дължи до голяма степен на разликите в цената на работната ръка.   

От фигурата впрочем се вижда и разликата в спектъра на прилаганите технически средства – 

Тюринген-Форст широко прилага форвардери и не прилага универсални (селскостопански) 

трактори.  
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Фиг. 5.3.1. Сравнение на разчетените часови ставки с тези на Тюринген-Форст. 

 

За да се проверят разценките по новите норми, през пролетта на 2008 г. те бяха сравнени с 

достигнатите пазарни цени на услугата дърводобив. За целта бяха анализирани по 4 характерни 

обекта от всички Регионални управления в системата на тогавашната Държавна агенция по 

горите от тези, за които е бил сключен договор през 1 тръжна сесия на 2008 г. 

Изследваните обекти имат общо 73797 куб.м маркирана стояща маса, от която 33% трупи, 

среден диаметър на гръдна височина 21 см и средно извозно разстояние 451 м. Като обем на 

работата отгледните сечи и пробирките (с ДГВ 10-20 см) преобладават над главните сечи (с 

ДГВ 30-40 см). По всички параметри обектите са среднопредставителни за страната, с 

изключение на извозното разстояние, което средно за страната е около 800 м. Това може би 

показва стремеж на горските власти и фирмите да работят при по-изгодни транспорти условия 

въобще или поне през 1 полугодие.  

Данните показаха малко неочаквано, че реалните пазарни цени са средно 82% от разчетените 

по нормите от 2006 г, т.е. по-ниски от тях. Този процент се променя от близо 70% при 

отгледните сечи до близо 100%  при главните.  

 

Достигнатите цени по договор за всички диаметри са близки до една средна цена (22 лв/куб.м), 

докато разчетните цени по новите норми показват по-голяма диференциация (от 24 до  31 лв). 

Същите отношения са илюстрирани на фиг. 5.3.1. 
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Анализ на нивото на пазарните цени
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Фиг. 5.3.1. Анализ на нивото на пазарните цени 

 

 

 

Глава 6.  СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА 

 

Изследване на състоянието на дърводобивната техника бе предприето, за да се оценят 

приложимостта на съставените норми и перспективите им. 

 

От 70-те години насам главната технология на дърводобив у нас е добиването на материала с 

моторен трион и извозването му с трактор. На времето тази технология е ограничила извоза с 

коне и други обозни животни до 40% от добития материал. Въпреки че повече от половината 

ни запаси от дървесина са на „въжен терен“ (Seilgelände), тракторният извоз е оставил на заден 

план и въжените линии. Причините за това са ниската тогавашна цена на горивото и недостигът 

на обучени работници. 

Икономическата криза на прехода остави дърводобива без инвестиции. С годините това  доведе 

до свиване на машинния парк с около 1/3 и до експлоатация на стари и износени машини 

(Gluschkov et al., 2004; Dinev et al., 2006). Липсата на инвестиции попречи и на внедряването на 

високопроизводителната техника (харвестери и форвардери), която по същото време се 

разпострани и в страните с планински гори като България. В резултат се увеличи извозът с 

коне, който достигна дела си от края на 60-те години (около 60%). 

След 2005 г. се прояви известно оживление на пазара на традиционната горска техника – 

трактори и въжени линии. Съобщава се и за първите внедрявания на харвестери и форвардери. 

Основен двигател на превъоръжаването на отрасъла са растящите добивни разходи. Засега 

държавата не подпомага доставките на техника нито финансово, нито организационно. Затова 

преобладава закупуване в чужбина на употребявана техника. 
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За нормирането съществените моменти са следните 

1. у нас в дърводобива се използуват главно коне и трактори, често в условия, неподходящи за 

тях; 

2. тракторите са стари и износени, харчат много гориво и масло и често се повреждат; 

3. предстои преоборудване на бранша с техника; 

4. засега решаващото съображение при инвестиране е не толкова рентабилността, колкото 

достъпната доставна цена. 

 

Работата в неподходящи условия и използуването на стари и износени машини може да се 

отрази със средствата на традиционните норми:  

- Работата в неподходящи условия може да се отрази чрез използуване на корекционните 

коефициенти. Затова беше важно да се получи пълна и адекватна система от такива 

коефициенти. 

- Престоите по причина на авария се отразяват чрез коефициента на изпълнение на 

нормите. Преразходите на гориво и допълнителните разходи за ремонт се отразяват 

чрез коефициента ниво на разходите. 

Внедряването на харвестери и форвардери (наричано още пълна механизация) обаче може да се 

отрази само чрез въвеждане на отделни норми за тях.  

Затова бяха потърсени норми за дърводобив с харвестер и за извоз с форвардер, подходящи за 

нашите условия. Източниците са от средноевропейски страни (Германия, Чехия, Полша). 

Въпреки че Канада и Финландия имат по-голям опит, също Русия, дърводобивът в равнинните 

бореални гори се отличава силно от този в планинските и гъсто населени страни на Западна и 

Южна Европа. Предложените норми не са официални, но са достъпни в софтуера. С тяхна 

помощ можахме да покажем, че пълната механизация е рентабилна и у нас. Беше направена и 

една оценка на необходимия машинен парк. Полученият общ брой на машините (920) е близък 

до общия им брой към 1990 г. – 900 трактора и десетина-двадесет дългометражни въжени 

линии. Полученият брой на харвестерите (280) и форвардерите (290) е близък по порядък до 

броя им в Чешката република (175 харвестера и 333 форвардера). 

Извозът с коне е изгоден само на много къси разстояния – най-много на 250 m. На теория  

конете са предимно средство за подвоз, т.е. служат за събиране на пръснат материал на 

тракторния път, за да го поеме оттам тракторът. В действителност у нас и в други балкански 

страни те са самостоятелно средство за извоз и се използват и за много по-дълги разстояния.  

На следващата фиг. 6.1.1. е показано разпределението на запасите в Р. България по наклон на 

Разпределение на запасите от дървесина по наклон на терена

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 2 9 18 27 36 47 58 70 84 100

Наклон в проценти

П
р

о
ц

е
н

т
 о

т
 з

а
п

а
с

а



 33 

терена.  

   Фиг. 6.1.1. Разпределение на запасите от дървесина у нас по наклон на терена 

 

От графиката се вижда, че у нас близо половината запас е на “въжен” терен, което далеч 

надхвърля действителното разпространение на въжените линии. Това показва, че тракторите и 

животинската тяга широко се прилагат на терени, върху които теорията препоръчва 

използуване на въжени линии.  

В табл. 6.1.1. е показано развитието на дърводобивната техника у нас по етапи. 

 

Табл. 6.1.1. Дял на извозните средства в проценти от годишното ползуване  

 

година трактори въжени линии коне 

1965 0 25% 75% 

1990  57% 6% 37% 

2005 37% 4% 59% 

 

Причината за отстъплението на механизацията е липсата на инвестиции. Един довод за това е 

използуването за извоз на над 400 военни камиони и влекачи, бракувани от военните, които по 

техни данни те са продали по цените на старо желязо (Gluschkov, S.et al. 2007). Единствената 

причина да се ползува бракувана военна техника са ниските й  цени, защото останалите ѝ 

параметри, особено разходът на гориво, я прави неконкурентоспособна пред обикновения 

трактор.  

 

Същевременно в Западна Европа продължава тенденцията за пълна механизация на 

дърводобива чрез харвестери, форвардери и процесори. Главен мотив е стремежът към 

понижаване на производствените разходи (вж. на фиг. 6.1.2.). В областта на тракторния извоз и 

въжените линии от 80-те години насам големи новини. Главното поле на развойната дейност е 

механизираният дърводобив с харвестери и форвардери, който напоследък си пробива път и в 

планински условия. Друга перспективна технология е използуването на процесор, застанал на 

камионния път, в съчетание с въжена линия и поваляне с моторен трион. Извозът с животинска 

тяга впрочем също се стимулира поради ниския процент повреди по оставащата част от 

насаждението, но засега възраждането му на Запад върви слабо. 
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dt, Сравнение на сп.трактор и форвардер
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Фиг. 6.1.2. Сравнение на специализиран трактор и форвардер, норми на време в зависимост от 

обема на средния извозван сортимент, норми на опитната станция  Entenpfuhl 

 

Нашите разчети показват, че харвестерите и форвардерите с български водачи вече са 

конкурентоспособни. Опитът на другите страни показва, че пробив на харвестерите може да се 

очаква при усвояването на ветровална маса, където се наблюдава необичайно висока 

концентрация на ползуването.  

За прогноза на мащинния парк беше приложена концепцията за оптимална технология на 

дърводобив на Тюринген-Форст. За всеки от разделите на табл. 6.3.3. бяха определени 

отговарящите на него запаси в България и оттам от параметрите на техниката (годишно 

натоварване и годишна изработка) беше определен необходимият брой машини (табл. 6.3.5.). 

 

Табл. 6.3.3. Оптимална перспективна технология на дърводобив 

наклон на 

терена, % 

среден диаметър на насаждението: 

10–50 cm за иглолистните или  

10–35 см за широколистните  

други диаметри 

0 – 35   колесен харвестер и форвардер  моторен трион и горски трактор 

36 – 50  
верижен харвестер и форвардер със 

спомагателна лебедка 

моторен трион и горски трактор на 

тракторен път 

51 – 65  верижен харвестер и въжена линия  моторен трион и въжена линия 

65 – 140  моторен трион и въжена линия моторен трион и въжена линия 

 

Табл. 6.3.5. Разчет на максималния брой на машините  

 

Техника Пазарен дял, Наличен Годишно Годишна брой 
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% ресурс, 

м³ 

натоварване, 

ч 

изработка, 

м³ 

на 

маши

ните 

Колесни 

харвестери 
42 2 310 000 2 000 20 000 116 

Верижни 

харвестери 
39 2 145 000 1 600 13 000 165 

Процесори 8 1 100 000 1 200 10 000 110 

Форвардери 69 3 795 000 1 600 13 000 292 

Късометражни 

въжени линии 
20 1 100 000 1 200 7 000 157 

Горскостопански 

трактори 
11 605 000 1 200 7 000 86 

 

В крайна сметка в България има ресурс за 926 дърводобивни машини, в т.ч. 281 харвестера и 

292 форвардера. За сравнение, в декември 2005 г в чешката република са работили 175 

харвестера и 333 форвардера, повечето от средния клас (71–140 kW), които са използувани за 

главни и отгледни сечи, като се почне от 40-годишна възраст, на тракторен терен с наклони до 

20% (Malik-Dvořák, 2007).  

Въоръжаването на отрасъла с машини ще увеличи капацитета на дърводобивните фирми, които 

понастоящем усвояват не повече от 80% от договорираната дървесина и не могат да посрещнат 

извънредни количества, например при снеголома във Витиня през 2008 (National Forestry Board, 

2005, 2006, 2007). 

 

 

Изводите, които могат да се направят от този анализ на състоянието и перспективите на 

техниката на дърводобива, са: 

1. Масовото използуване на амортизирана техника у нас се отразява главно на 

увеличаване на престоите и разходите за ремонт. 

2. Използуването на харвестери и форвардери вече е конкурентно у нас. 

3. Българското горско стопанство се намира в начален етап на нова механизация, но 

традиционните технологии ще запазят значителен пазарен дял. 

4. За сега не е необходимо внедряване на норми за харвестери и форвардери, но е 

необходимо да продължи изучаването им, в това число да се търсят адекватни за 

нашите условия норми.  

 

Глава 7.  МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА КОРЕН 

 

Настоящата глава е математическо изследване, което цели да даде ориентация в многобройните 

известни методи за определяне на цените на корен: формулата на Шенрок, две съветски, четири 

американски и една безименна, широко използувана в практиката у нас. Тя изглежда 

произхожда от Окръжно 19347, защото един цитат от това окръжно у Васил Стоянов се чете 

като инструкция за приложението й (1941, стр. 139), еквивалентна е на американския метод на 

overturn ratio, приписван на Davis, и доколкото можем да определим, се използува и в 

Германия.  
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В крайна сметка всички изследвани формули са частни случаи на две от тях: формулата на 

Шенрок или на безименната. Шенрок важи само за продажба на корен, безименната важи само 

за стопанска експлоатация, т.е. заплащане на дърводобива като услуга и продажба на добития 

материал от горовладелеца. На това основание наричаме безименната формула „стопанска“. 

Двете формули задължително дават различен резултат, Шенрок – по-малко, но при все това са 

единодушни в оценката си за рентабилност: което сечище е рентабилно по едната, е рентабилно 

и по другата. И двете осигуряват еднакви икономически условия върху всички сечища, т.е. 

процентната печалба от всяко сечище и всеки m³ да е една и съща. 

Оттук нататък вариантите на тези две формули се различават по това, как се определя 

процентът  на предприемаческата печалба на дърводобивния предприемач. Те се разделят на 

две групи: съветски методи, които работят със средните параметри на комплектования 

лесосечен фонд, т.е. изхождат от планови данни, и американски методи, които работят с 

параметрите на статистиката от минали години, т.е. работят със статистически или отчетни 

данни.  

Всъщност съветските и американските методи са отново еднакви помежду си, с една важна 

разлика: съветските методи тръгват от една планирана сума приходи от горите и получават 

процента на предприемаческата печалба като резултативна величина, а американските 

извеждат този процент от статистическите отчети, т.е. признават го такъв, какъвто е бил, и 

получават дохода на горовладелеца като резултативна величина. 

Формулите и параметрите към тях са дадени в табл. 7.1.: 

 

Табл. 7.1. Формули за определяне на цената на корен 

 продажба на корен стопанска експлоатация 
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където  

К  е цената на корен.  

С  е цената на склад.   

Д  са добивните разходи. 

р е  процентът на предприемаческа печалба в дърводобива.  
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КЛФ

отчисления другиЛКМ
0


К  = средна цена на корен. 

С  е прогнозната средна цена на склад на комплектования лесосечен фонд.   

Д  са средните прогнозни добивни разходи на комплектования лесосечен фонд. 

КД

П


     = profitability ratio, по средни статистически данни от минали години.   

С

П
   = selling value ratio,  -„-     

С

КД 
   = operating ratio,  -„-     

Д

П
  = overturn ratio,  -„-     
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Глава 8. КАТЕГОРИИ НА СЕЧИЩАТА И ЦЕНИ НА КОРЕН 

 

Категория на сечището ще наричаме частното между необходимите добивни разходи Д  при 

реалните производствени условия  и разходите 0Д , необходими при леки условия, 

0Д

Д
k  .         (8.2.1.) 

Разходите за леки условия 0Д  се изчисляват по данните на сечището, като се вземат за нула 

извозното разстояние и корекционните проценти и за извоза, и за площта. Това е така, понеже 

по образец на средноевропийските норми всички корекционни коефициенти, приети в нормите 

от 2007 г., са положителни числа. Иначе дефиницията на 0Д   щеше да е малко по-сложна.  

От нея се извежда формулата 

   0036,01 klk  ,       (8.1.1.) 

2
0

ИС kk
k


 ,        (8.2.9.) 

където l   е извозното разстояние за конкретното сечище, а Сk  и  
Иk  са коефициентите на 

трудност на сечта и извоза, изчислени за него по нормите. 

След това е потърсена връзка между цената на корен, категорията и средния диаметър, т.е. 

функцията 

  kDfК , ,        (8.1.2.) 

където К е цената на корен, определена по нормите, D е средният диаметър на гръдна височина 

на маркираната маса и k е категорията на сечището.  

В миналото у нас са прилагани тарифи по сортименти и категории на сечището, т.е. такива, 

които се представят с формулата 

 kfК ,сортимент .       (8.1.5.) 

Ние не предлагаме такива поради присъщата им  голяма неточност. 

 

Цените на корен зависят от дървесния вид, диаметъра на маркираната маса, качеството на 

материала (годен/негоден) и приложената технология. Проведеният факторен анализ показа, че 

за обзор на цените на корен е достатъчно да се табулират цените на насажденията от бял бор, 

смърч, бук или дъб, топола, пресметнати при тракторен извоз. В противен случай биха могли да 

се получат ценоразписи от по 800 страници – компютърът има такива възможности, но в такъв 

обем са неизползуваеми.  
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Фиг. 8.3.3.1. Себестойност на издънковия благун в зависимост от средния диаметър на 

маркираната маса, изчислена посредством различни сортиментни таблици. 

В областта на диаметрите до 20 cm таблицата на издънковия благун “бл-и” дава по-ниска 

себестойност от таблицата на високостъбления дъб “дб-в“, а таблицата на благуна за 

превръщане “бл-п” дава по-висока себестойност. Това е странно, като се има предвид, че 

таблиците за “благун издънков” и “благун за превръщане” се отнасят до едни и същи 

насаждения.  

В областта на високите диаметри благунът за превръщане и високостъбленият дъб практически 

съвпадат. Кривата на издънковия благун е съгласна с тях докъм диаметър 25 cm, след което 

остава константна, докато другите две продължават низходящия си ход в съгласие една с друга. 

Това се дължи на факта, че таблицата за “благун издънков” не е развита до по-високи височини 

и диаметри. 

Изводът, който може да се направи, е, че най-правдоподобна е себестойността, изчислена по 

таблиците на високостъбления дъб. 

Пример за съставените таблици на цените на корен е даден в табл. 8.4.4.1. Някои от цените на 

корен са отрицателни числа – те отговарят на насажденията, в които дърводобивът е 

нерентабилен. В случаите, когато са отрицателни едновременно цените на корен и за годната 

маса, и за негодната маса, за улеснение на потребителя вместо отрицателните стойности е 

поставено тире.  

На фиг. 8.3.3.1. същата таблица 8.4.4.1. е представена графически. По оста Х е нанесен 

средният диаметър на гръдна височина в сантиметри от 0 до 50. Оста е разграфена през 10 cm с 

вертикални линии. По оста У са нанесени цените от 0 до 120 лв/m³. Оста е разграфена през 10 

лв/m³ с хоризонтални линии. (Донякъде нестандартният вид на тази и следващите фигури се 

дължи на това, че са изработени от развит за целта софтуер, който няма всички графически 

възможности на EXCEL). 

Най-горната крива отговаря на І категория, която в практиката е рядкост. Следващата линия 

отговаря на категория 1,5, следващата – на категория 2, и така нататък до категория 5. Кривите 

са изчислени по уравнението  kDfК , .  

Точките, подредени във вертикални групи, показват цената на корен, изчислена директно по 

нормите за същите насаждения, по които чрез регресия е получено уравнението. Тези точки са 
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получени при вариране на основните ценообразуващи параметри – дължина на извозния път l  

от 100 до 3500 m, коефициент на трудност k  от 1,0 до 2,0 и диаметър D  от 1 до 50 cm. 

Процентът на годните стъбла е 0 или 100 в зависимост от това, дали се пресмятат цените на 

корен за годната или негодната маса..  

От фиг. 8.4.1.1. се вижда, че поведението на моделиращите криви е в съгласие с поведението на 

обекта на моделиране, тъй като семейството моделиращи криви обхваща точно облака точки, 

по които е определено.  

Видно е впрочем и това, че добиването на негодната за сортиментиране маса е много по-

неизгодно от добиването на годната. 

От фиг. 8.4.1.2. може да се установи по-прецизно точността на таблиците на цените на корен по 

диаметър и категория. По оста Х е нанесена себестойността, установена по нормите, а по оста 

У – себестойността, получена за същите насаждения по таблиците за цени на корен по 

диаметър и категория. И двете оси са разграфени през 10 лв/m³ съответно чрез вертикали и 

хоризонтални прави линии. 

Точките, които лежат на диагоналната права, отговарят на насажденията, за които изчислената 

по двата метода себестойност е еднаква. На двете прави, успоредни на диагоналната, се 

намират точките на насажденията, при които методът на таблиците дава 5 лв/m³ в повече или 

по-малко. Както се вижда от фигурата, точността на таблиците във всички случаи е в границите 

на ±5 лв/m³. В левия край на графиката е изписана средната квадратична грешка, в случая 1,21 

лв/m³ за годната маса и 1,00 лв/m³ за негодната.  

Тези оценки на точността, дадени тук за пример, са определени при белия бор. По-голяма 

средна грешка се получава при твърдите широколистни дървесни видове – до 2,6 лв/m³. И при 

тях само единични точки излизат извън границите на ±5 лв/m³.  

Грешка от ±2,6 лв./m³ затруднява решенията при нискодоходните насаждения с цени на корен 

под 10 лв/m³. В частност при насаждения с цена на корен около нулата грешката може да 

промени заключението дали сечището е рентабилно или не. От графиката се вижда, че 

разпределението на грешките е симетрично. Това позволява да се смята, че при оценяване на 

по-голям брой сечища грешките с различен знак ще се компенсират. 

Трябва да се отбележи, че фиг. 8.4.1.2. е получена не точно по таблиците, а по уравнението 

 kDfК , , чрез табулиране на което са получени таблиците. Самите таблици дават 

допълнителна грешка от закръгляне на категорията с точност до 0,5. Тази грешка възниква при 

ръчна работа с таблиците. Тя може да се избегне напълно чрез интерполиране или да се намали 

чрез табулиране на категорииите през 0,2 или 0,1, обаче обемът на таблиците ще се увеличи 

повече от 2 пъти.  
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Табл. 8.4.1.1. Начални цени на корен по диаметри и категории, лв/m³, (ш), Бял бор, годни 

 

    D       1.0       1.5       2.0       2.5       3.0       3.5       4.0       4.5       5.0 

 

    6      4.07         -         -         -         -         -         -         -         - 

    7      5.05         -         -         -         -         -         -         -         - 

    8      6.24      0.33         -         -         -         -         -         -         - 

    9      7.64      1.78         -         -         -         -         -         -         - 

   10      9.24      3.42         -         -         -         -         -         -         - 

   11     11.04      5.26         -         -         -         -         -         -         - 

   12     13.04      7.31      1.57         -         -         -         -         -         - 

   13     15.25      9.55      3.85         -         -         -         -         -         - 

   14     17.66     12.00      6.34      0.68         -         -         -         -         - 

   15     20.28     14.65      9.02      3.39         -         -         -         -         - 

   16     23.10     17.50     11.91      6.31      0.71         -         -         -         - 

   17     26.12     20.55     14.99      9.42      3.85         -         -         -         - 

   18     29.35     23.81     18.27     12.73      7.19      1.65         -         -         - 

   19     32.78     27.26     21.75     16.24     10.72      5.21         -         -         - 

   20     36.41     30.92     25.43     19.94     14.45      8.96      3.47         -         - 

   21     40.03     34.57     29.11     23.64     18.18     12.72      7.26      1.80         - 

   22     43.42     38.00     32.58     27.15     21.73     16.30     10.88      5.46      0.03 

   23     46.59     41.21     35.84     30.46     25.09     19.72     14.34      8.97      3.59 

   24     49.52     44.21     38.90     33.58     28.27     22.95     17.64     12.32      7.01 

   25     52.23     46.99     41.75     36.50     31.26     26.01     20.77     15.53     10.28 

   26     54.72     49.55     44.39     39.23     34.06     28.90     23.74     18.57     13.41 

   27     56.97     51.90     46.83     41.76     36.68     31.61     26.54     21.47     16.40 

   28     58.99     54.02     49.06     44.09     39.12     34.15     29.18     24.21     19.25 

   29     60.79     55.94     51.08     46.22     41.37     36.51     31.66     26.80     21.95 

   30     62.36     57.63     52.90     48.17     43.43     38.70     33.97     29.24     24.51 

   31     63.78     59.18     54.57     49.97     45.36     40.76     36.15     31.55     26.95 

   32     65.14     60.65     56.17     51.69     47.21     42.72     38.24     33.76     29.28 

   33     66.43     62.06     57.69     53.33     48.96     44.60     40.23     35.86     31.50 

   34     67.65     63.39     59.14     54.89     50.63     46.38     42.12     37.87     33.62 

   35     68.80     64.66     60.51     56.36     52.22     48.07     43.92     39.77     35.63 

   36     69.89     65.85     61.80     57.76     53.71     49.67     45.62     41.58     37.53 

   37     70.92     66.97     63.02     59.07     55.12     51.17     47.22     43.28     39.33 

   38     71.87     68.02     64.16     60.30     56.44     52.59     48.73     44.87     41.02 

   39     72.76     68.99     65.22     61.45     57.68     53.91     50.14     46.37     42.60 

   40     73.58     69.90     66.21     62.52     58.83     55.14     51.46     47.77     44.08 
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Бял бор, негодни 

  

    D       1.0       1.5       2.0       2.5       3.0       3.5       4.0       4.5       5.0 

 

    6      0.39         -         -         -         -         -         -         -         - 

    7      1.29         -         -         -         -         -         -         -         - 

    8      2.20     -4.07         -         -         -         -         -         -         - 

    9      3.10     -3.07         -         -         -         -         -         -         - 

   10      4.01     -2.06         -         -         -         -         -         -         - 

   11      4.92     -1.05         -         -         -         -         -         -         - 

   12      5.84     -0.02     -5.88         -         -         -         -         -         - 

   13      6.76      1.01     -4.74         -         -         -         -         -         - 

   14      7.68      2.05     -3.59     -9.22         -         -         -         -         - 

   15      8.61      3.09     -2.42     -7.94         -         -         -         -         - 

   16      9.53      4.14     -1.24     -6.63    -12.02         -         -         -         - 

   17     10.47      5.20     -0.06     -5.32    -10.58         -         -         -         - 

   18     11.40      6.27      1.14     -3.98     -9.11    -14.24         -         -         - 

   19     12.34      7.35      2.35     -2.64     -7.63    -12.62         -         -         - 

   20     13.28      8.43      3.58     -1.27     -6.12    -10.97    -15.82         -         - 

   21     14.19      9.48      4.77      0.06     -4.65     -9.36    -14.07    -18.78         - 

   22     15.03     10.45      5.88      1.30     -3.27     -7.85    -12.43    -17.00    -21.58 

   23     15.81     11.36      6.91      2.47     -1.98     -6.43    -10.88    -15.33    -19.78 

   24     16.53     12.20      7.87      3.55     -0.78     -5.11     -9.43    -13.76    -18.09 

   25     17.18     12.97      8.76      4.54      0.33     -3.88     -8.09    -12.30    -16.52 

   26     17.77     13.66      9.56      5.46      1.36     -2.75     -6.85    -10.95    -15.06 

   27     18.29     14.29     10.29      6.29      2.29     -1.71     -5.71     -9.71    -13.71 

   28     18.75     14.85     10.94      7.04      3.13     -0.77     -4.67     -8.58    -12.48 

   29     19.14     15.33     11.52      7.70      3.89      0.08     -3.74     -7.55    -11.36 

   30     19.47     15.74     12.02      8.29      4.56      0.83     -2.90     -6.63    -10.36 

   31     19.77     16.12     12.47      8.82      5.17      1.52     -2.13     -5.78     -9.43 

   32     20.05     16.48     12.91      9.33      5.76      2.19     -1.38     -4.95     -8.52 

   33     20.32     16.82     13.33      9.83      6.34      2.84     -0.65     -4.14     -7.64 

   34     20.58     17.16     13.74     10.32      6.90      3.48      0.06     -3.36     -6.78 

   35     20.82     17.48     14.13     10.78      7.44      4.09      0.74     -2.61     -5.95 

   36     21.06     17.78     14.51     11.23      7.96      4.68      1.40     -1.87     -5.15 

   37     21.28     18.08     14.87     11.66      8.46      5.25      2.05     -1.16     -4.37 

   38     21.50     18.36     15.22     12.08      8.94      5.80      2.66     -0.48     -3.61 

   39     21.70     18.63     15.55     12.48      9.41      6.33      3.26      0.19     -2.89 

   40     21.89     18.88     15.87     12.86      9.85      6.85      3.84      0.83     -2.18 
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Фиг. 8.4.1.1. Сравнение на модела (фамилията криви) с изходните данни, изчислени по нормите  

(вертикалните отсечки). Данните представляват зависимостта на цените на корен по диаметър и 

категория (за бял бор естествен, специализиран трактор в комплексна бригада) 
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Фиг. 8.4.1.2. Сравнение на модела (по оста У) с изходните данни, изчислени по нормите  (по 

оста Х). Данните представляват зависимостта на цените на корен по диаметър и категория (за 

бял бор естествен, специализиран трактор в комплексна бригада) 

 

За разлика от всички по-ранни тарифнотаксови системи, в предлаганата от нас фигурират и 

отрицателни тарифни такси. Отрицателната тарифна такса означава, че дърводобивът в 

съответното насаждение не се рентира. Сечите в такива насаждения са  “сечи без материален 
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добив” по традиционната терминология и се изпълняват при особен начин на финансиране или  

се предоставят на местното население, което може да бъде заинтересовано от тях.  

В нашата практика са известни и тарифни такси, изразени в проценти от цената на дървесината 

на склад. Такива тарифни такси могат да се изведат и от нормите на дърводобива (фиг. 8.4.1.3.) 

но точността им е по-ниска (фиг. 8.4.1.4.). Тяхно предимство е, че са относително независими 

от варирането на цените в пространството и времето.  

 

Фиг. 8.4.1.3. Тарифни такси, изразени в проценти (бял бор естествен, специализиран трактор в 

комплексна бригада, годни стъбла) 

 

Фиг. 8.4.1.4. Точност на тарифни такси, изразени в проценти (бял бор естествен, специализиран 

трактор в комплексна бригада, годни стъбла) 
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Първите модели на цените на корен бяха напасвани с полиноми. Същите показват неправилно 

поведение в областта на отрицателните цени, които у нас нямат стопанско значение. В 

перспектива обаче това положение може да се промени. Една добре обоснована отрицателна 

цена може да бъде полезна, когато се решава до каква степен може да се натовари едно 

поделение с планова загуба.  

По тази причина беше потърсено представяне, способно да представя зависимостта на цените и 

разходите от диаметъра във всички случаи.  Такова представяне беше намерено с помощта на 

уравнението на ММФ (Морган-Мърсър-Флодин). 

 
icc

xn

iaa
y

k 21
21

1





  

В него y  е цената на корен, x  е средният диаметър на гръдна височина, i  е категорията 

(безразмерно число от 1 до 5, приблизително равно на коефициента на трудност), останалите 

параметри са регресионни коефициенти.  

Цените на корен са пресметнати за 5 главни дървесни вида, в два варианта – насаждения годни 

за сортиментиране и насаждения, негодни за сортиментиране. Регресионните коефициенти са 

дадени в табл. 8.4.2.1. Величината e  е средноквадратичната грешка на модела.  

 

Табл. 8.4.2.1. Регресионни коефициенти 

 1a  2a  1c  2c  n  k  e  

Бял бор, годни 67.60445 0.57561 21.89327 -1.22328 23.81756 3.705 2.68529 

бял бор, негодни 11.58953 0.84457 18.87683 -1.28182 21.97455 3.05 2.69038 

Смърч, годни 79.53386 0.68376 19.04572 -1.34591 22.42333 3.5 3.88722 

Смърч, негодни 13.16243 0.91767 16.18097 -1.33169 22.74454 3.05 3.17685 

Бук, годни 37.91133 0.83464 36.92928 -1.7624 25.7297 3.5 3.24305 

Бук, негодни 8.68164 1.35287 30.85571 -1.79982 25.41043 2.5 2.36721 

Дъб, годни 66.63464 0.90053 39.1415 -1.73503 28.48637 3.5 3.73812 

Дъб, негодни 5.76343 1.2351 35.01558 -1.74149 25.24047 3 3.23533 

Топола, годни 30.68807 0.53563 19.52885 -1.20348 21.2735 3.2 2.40246 

Топола, негодни 10.57372 0.80135 16.91806 -1.28358 20.26719 3.05 2.55882 
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Глава 9. ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНАТА НА СКЛАД 

Показано е, че цените на дървесината, подавана на временен склад, твърде добре се моделират 

с уравнението на Морган-Мърсър-Флодин 

 
c

xn

a
y

k





1
, 

където y  е стойността на материала в лв./куб.м, x  е дебелината му (в средата или тънкия край, 

в сантиметри),  а a , c , k  и n са регресионни параметри.  

Кривите на един и същ дъвесен вид се различават помежду си само по параметъра a , 

останалите параметри са едни и същи за вида. Параметърът c  представлява цената на дървата, 

която не се различава силно по дървесни видове, а параметрите  ia  –  разликата между цената 

на съответното качество и цената на дървата. Под качество се разбират четирите Güte-klassen 

на Германия и Европейския съюз: 

 

Табл .9.1. Güteklassen 

Клас Определение Приложение  

A дървесина без недостатъци трупи за фурнир и шперплат 

B дървесина с единични недостатъци трупи за дъски 

C многобройни недостатъци без гнилоти  обли материали 

D дървесина с гнилоти, отчасти използуваема ОЗМ – обла за занаятчийски материали 

 

На следващата графика са показани емпирични криви на стойността на дървесината в 

зависимост от дебелината на трупа и качеството на материала. Кривите са по средни данни за 

Северен Рейн-Вестфалия, 1997 г. На графиките класовете се броят отгоре надолу. 

 

Фиг. 9.5. Зависимост на цената на дървесината от дебелината и качеството 
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ИЗВОДИ 

 

1. Една норма на време, която държи сметка за всички нормообразуващи фактори, зависи 

само от равнището на техниката и технологията, за които се отнася. Затова прецизните 

норми на време са интернационални. Напротив, часовите ставки зависят от местното ниво 

на цените и по принцип са местни. 

2. Нормите на дърводобива от 2007 година, установени в настоящата работа, представляват 

надеждно установени средноевропийски числа, които отразяват адекватно трудоемкостта 

на дърводобивните операции  в България. Напротив, нормите от 1991 и 1980 г. имат 

сериозни методически недостатъци. 

3. Механизираният дърводобив с харвестери и форвардери вече е конкурентоспособен на 

българския пазар. Той по-скоро няма да промени съществено цените на корен, а ще 

помотне да се преодолее недостигът на работна ръка.  

4. Необходимо е да се премине от сортиментите, дефинирани с диаметър на тънкия край, към 

сортименти, дефинирани с диаметъра на средата.  

5. Изравняването на икономическите условия във всички сечища е абсолютна необходимост 

за горския отрасъл. Изравняване на икономическите условия може да се постигне 

посредством формулата на Шенрок. Процентът на печалба на дърводобивните 

предприемачи трябва да се определя по американските емпирични методи. Ако сечището се 

усвоява по стопанския начин (възлагане на дърводобива като услуга и продажба на 

материала от временен склад на собственика), резултатът от изчислението по формулата на 

Шенрок трябва да се увеличи с постоянен коефициент. 

6. В разценките, използувани при подготвяне на начални цени за търг, трябва да влезе пълната 

себестойност на дърводобива, в това число всички консумативи, амортизации и лихви по 

доставната цена на дълготрайните активи. 

7. Основният разходообразуващ и нормообразуващ фактор на дърводобива е средният 

диаметър на маркираната маса, който е почти точно равен на средния диаметър на добитата 

маса. 

8. В условията на България (и въобще на Европа без руския Север) няма прост начин за 

определяне на лесотаксовите категории с приемлива точност. Поради това лесотаксовите 

категории не са състоятелен способ за ценообразуване. Също поради това справедливите и 

адекватни тарифни такси не могат да се дефинират с ценоразпис, нито в лева/куб.м, нито в 

проценти от цената на дървесината на склад. Единственият приемлив начин е да се 

пресмятат прецизно цените на корен с помощта на адекватни норми и разценки и тарифната 

такса да се определя като твърд процент от цената на корен, подобно на „фондовите 

връхнини” от 30-те години. 

9. Нормите и разценките са средство за установяване на себестойността на дърводобива, а не 

на пазарната цена на услугата дърводобив. За да се изравнят икономическите условия в 

сечищата е необходимо началната тръжна цена да е пропорционална на себестойността. По 

тази причина на нормите трябва да се гледа главно като на средство за изравняване на 

икономическите условия и в по-малка степен като на прогноза за постъпленията, върху 

които има влияние и пазарът. 

10. При извършване на стопански разчети е полезно да се имат предвид следните технически 

съображения: (1) Диаметърът на средата на всяка секция и даже на дългите материали е 

почти точно равен на средния им диаметър, който може да се изчисли по дължината и 

обема на секцията. (2) Цените на дървесината на склад могат да се моделират с кривата на 

Морган-Мърсър-Флодин или друга S-видна крива. (3) При отчитане или планиране на едно 

сечище себестойността на дървесната може да се пресметне по произволни части и 

резултатите да се съберат. Отклонение от това правило се наблюдават, ако част от 

дървесната маса се усвоява при производствени условия, различни от средните.
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ПРИНОСИ 

 

 Основни научни приноси  

1. Доказано е, че сортиментите с променлива дължина, дефинирани с диаметъра на 

тънкия си край, не могат да бъдат основа на единни норми и разценки, (в това число 

категориите „едра строителна дървесина“, „средна строителна дървесина”, „дребна 

строителна дървесина“ и също дървата, независимо че дължината им (1 м) у нас се 

счита за постоянна) и че разценки по приетите от нас сортименти и категории 

сортименти могат да се правят само като индивидуални оценки за конкретен обект. 

2. Доказано е, че нормите и разценките могат  да се представят с висока точност като 

функция на ДГВ (диаметъра на гръдна височина) на отделното дърво или 

насаждението, но поотделно за сортиментируемите и несортиментируемите стъбла 

(годни и негодни). 

3. Обоснована е верността на е предположението за единство на разценките, 

независимо от използуваната техника. 

4. Доказано е правилото за оценка по части. 

5. Доказано е, че прилагането на формулата на Шенрок е необходимо и достатъчно 

условие за създаване на еднакви икономически условия за дърводобив нън всички 

сецища, в които стоящата маса се продава по цени на корен и се добива от купувача. 

6. Доказано е, че използуваните у нас през 60-те и 70-те години методи за определяне 

на цените на корен са частен случай на формулата на Шенрок. 

7. Доказано е, че формулата на overturn ratio не е еквивалентна на формулата на 

Шенрок, а е неин аналог при стопанска експлоатация на горите (когато дървесината 

се добива и продава на временен склад от горовладелеца) и че при стопанска 

експлоатация прилагането й е необходимо и достатъчно условие за създаване на 

еднакви икономически условия в сечищата. 

8. Доказано е, че формулата на Шенрок е еквивалентна на методите profitability ratio, 

selling value ratio и operation ratio. 

9. Показано е, че използуването на лесотаксови категории е неточен метод за 

ценообразуване, освен в случаите, когато себестойността на дървесината се 

определя от разходите за транспорт между временния склад и потребителя. 

10. Показано е, че функцията на Морган-Мърсър-Флодин е подходяща за моделиране 

на нормите на време и кривите на добивните разходи, цените на корен и цените на 

склад. 

 

Основни приложни приноси 

1. Разработени са трудови норми на дърводобива, подходящи за управление на 

пазарно стопанство; 

2. Съставена е методика за определяне на часовите ставки на различните видове 

дърводобивна техника; 

3. Разработен е софтуер, който служи за прилагане на нормите и разценките в 

практиката, и автоматизира извеждането на производни от нормите уравнения и 

таблици; 

4. Разработен е способ за определяне на коефициента на трудност, залегнал в 

„технологичното описание” на сечището; 
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5. Изведени са формули за определяне на средния диаметър и средния обем на 

сортиментите; 

 

 Основни методични приноси 

 

1. Дадено е съвременно изложение на дисциплината нормиране на дърводобива, вкл. 

определяне на часовите ставки и разценките; 

2. Представен е математически извод на основните твърдения; 
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Summary 

 

Productivity standards for harvesting, suitable for market economy management, have been 

developed. 

A methodology has been developed to determine the hourly rates of the different types of harvesting 

equipment and machines. 

Software to implement norms and per-unit prices in practice is developed, that also automates the 

derivation from the norms of equations and tables. 

A "Technological Description of the Cutting Site" has been developed to determine the difficulty 

factor. 

A contemporary presentation of the discipline time studies in logging is given, incl. determining 

system costs - hourly prices and per-unit prices. A mathematical proof of the main statements is 

presented. 

It has been shown that variable length assortments, defined by the diameter of their thin end, as they 

are standardly used in Bulgaria, can not be the basis of uniform norms and prices. 

It has been shown that the norms and the per-unit prices can be presented with high accuracy as a 

function of the BHD (the diameter of the breast height) of the individual tree or plantation, but 

separately for timber stems and fuel-wood stems. 

The assumption of unity of the per-unit prices is justified, regardless of the equipment used. 

The rule for partial evaluation of time consumption (the time needed to harvest a cutting site is the 

sum of the time to harvrst its parts) has been investigated and confirmed. 
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It has been demonstrated that the application of the Shenrok (Schönrogg) formula is a necessary and 

sufficient condition for creating the same economic terms for logging in all areas where the standing 

mass is sold at stumpage prices and harvested by the buyer. 

It has been proved that the methods used in the 1960s and 1970s for determining stumpage prices are a 

special case of the Shenrok formula. 

It has been shown that the Shenrok formula is equivalent to the American profitability ratio, selling 

value ratio, and operation ratio methods. 

It has been shown that the American “overturn ratio” method is no equivalent to the Shenrok formula, 

but is its analogue for the exploitation of forests by the owner (when the wood is harvested and sold by 

the owner) and that in this case it is a necessary and sufficient condition to create the same economic 

conditions in all harvested forests. 

It has been shown that the use of stumpage price categories is an inaccurate pricing method, except of 

the conditions in Canada and Russia where the harvesting cost is determined by the transport costs 

between the forest and the consumer. 

It has been shown that the Morgan-Mercer-Flodin function is suitable for modeling time consumption, 

harvesting costs, stumpage prices and timber prices. 


