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абстракт: Разискват се проблемите, свързани с производствените фунции на 
горите и възможностите за осигуряване на доходи за горовладелците. На основата на 
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Горската икономика е едновременно позитивна и нормативна 
наука. Позитивна понеже се основава на количествения анализ 
на стопанските данни. Нормативна, тъй като икономическите 
предприемачи развиват своята дейност в границите на еднакво 
задължителни за тях правила и норми. Това я определя като 
инструментариум, който икономическите предприемачи използват за 
вземане на рационални решения в процеса на реализиране на собствените 
си модели за функциониране. Рационалността на решенията тук 
свързваме със стремежа на всеки икономически предприемач, в т.ч. 
и горовладелеца да постигне целите си чрез стриктно пресмятане 
на ползите и разходите. По конкретно, в началото на всяка 
предприемаческа дейност да има встъпителен баланс, преди всяко 
стопанско действие – пресмятане; през целия оборотен цикъл на 
капитала – контрол и проверка на целесъобразността; заключителен 
баланс с цел установяване на действителните ползи.

Рационалността, която се преследва по смисъла на гореизложената 
схема дава основание на привържениците на микроикономическата 
теория да дефинират предмета на икономиката. Те го свеждат до 
разпределение на оскъдни ресурси за удовлетворяване на конкуриращи 
се цели. Какво по-точно определяне на икономическия подход се търси 
от основния принцип на икономическата система „рационалност“. 
Разбира се, за да има разпределение на ресурси за производствено 
или крайно потребление трябва да има съответно производство, 
т.е. икономическите предприемачи по „занаят“ да осъществяват 
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производствени функции. За ефективни, микроикономическата теория 
приема онези производствени функции, които отразява състоянието 
на достигнатите алтернативни цели. Te се намира на границите 
на производствените възможности на използваните производствени 
фактори.

 В рационалността, като икономически подход, се съдържа и 
ценностният критерий на икономическата система. Това е интересът 
(ползата) за икономическия предприемач. Тя е общественият 
мотиватор на икономическия предприемач. Със силата на закон 
го стимулира към устойчиво развитие на неговата икономическа 
дейност. По тази причина интересът (ползата) в икономическата 
социология е ценност, която намира защита от институциите 
и институционализираните служби и длъжности. Най-добрият 
защитник на този интерес разбира се си остава самият икономически 
предприемач. 

Целта на настоящата работа е в границите на наличните 
ресурси и норми, които налагат институциите, да се търсят 
алтернативни избори от следния най-общ вид: коя от възможните 
ценности да се приеме и от коя да се откаже, за да се оптимизира 
производствената функция. Самата производствена функция като 
икономическа дейност и резултат от тази дейност (продукта) също 
е обществена ценност. Тя е резултат от общественото разделение 
на труда.

Производствена функция и свойствата й 
Производствената функция определя социалния статус на 

икономическия предприемач в определена сфера на дейност в 
обществото. Така, ако той в резултат на общественото разделение 
на труда е придобил статус на горовладелец, задача на институциите 
е да го защитят като обществена ценност. На практика това 
означава да се защити неговия монопол върху правата на собственост 
върху горските територии. Монополът от правото на собственост 
върху горските територии е обществено необходимото условие, 
което му осигурява фактическата власт върху тях (владение), 
възможност да извлича доходите (ползване) и да разменя своята 
собственост (отчуждаване). Като обществено необходимо условие 
за капиталистическия начин на производство, самата собственост 
върху горските територии се конституира като правен институт. 
Нея институциите, защитават чрез норми, които определят правата 
задълженията и отговорностите на техния носител горовладелеца.

Горовладелецът – икономически предприемач, на всяко стъпало 
от общественото развитие превръща в производствена функция 
някое от вътрешно присъщите на горските екосистеми свойства: 
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дървопроизводствени, водоохранни и водорегулиращи; курортно-
туристически, полезащитни, противоерозионни, ландшафтно-
архитектурни, биорезерватни, дивечоразвъдни и т.н. Достигнатото 
равнище на развитие на производителните сили и начина на 
общественото производство са двете условия за превръщане на 
някое от горните вътрешно присъщи свойства на гората в ценност, 
защитена от адекватни институции.

Чрез превръщането на някое от тези вътрешно-присъщи 
свойства в производствена функция, трябва да получи икономическа 
реализация на своята собственост. Когато тази икономическата 
реализация се основава само на прехвърлени права за стопанисването 
й от друг субект, тази реализация е под формата на рентен доход. 
Гората обаче няма нищо общо с горската рента (тарифни или 
друга форма такси на корен), така както активите с печалбата за 
лесоползвателя, или пък покупателната сила с дивидентите и лихвите 
на кредиторите. За горовладелеца обаче, собствеността върху 
гората е от значение за дохода, който ще присвои като горска рента 
чрез предоставено от него право за ползването й от арендатора – 
гороползвател. 

Гората може да загуби значението си като източник на доход 
за горовладелеца, без да изгуби нито едно от вътрешно присъщите 
си свойства. Съхраняването на нейното значение, като постоянен 
източник на доход, в т.ч. и на рента за горовладелеца, не зависи 
от това, доколко са запазвани и увеличени те. То зависи от 
институционалната среда и институционалните норми, чрез които 
се защитават правата на собственост върху гората. Зависи от това, 
доколко институтът на собствеността е наложен като обществена 
ценност и осигурен със съответните механизми за икономическа 
реализация. Горската рента е формата на икономическа реализация 
на собствеността върху гората. В своята парична форма тя е 
резултат от реални отношения между горовладелец и гороползвател, 
съответстващи на определен начин на производство – феодален, 
капиталистически и т.н.

Гората разглеждана като право на владение е подвластна 
на волята на горовладелеца, но от тази воля тя не придобива 
стоков характер. Такъв тя придобива в процеса на разменните 
отношения между горовладелци и гороползватели и то независимо 
от правните институции. Институциите в по-голяма или по-малка 
степен само защитават правата на собственост. По тази причина 
горовладелецът може юридически да има фактическа власт върху 
гората и върху натрупаните на нейната територия блага, без да ги 
притежава като капиталов актив, който да му осигурява доход. Ако 
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вследствие на икономическа криза или конкуренция, собствеността на 
гората престане да бъде източник на доход, горовладелецът запазва 
юридическото си право на собственост върху нея, но няма какво да 
прави с него. Като горовладелец, той няма да има никакво горско 
богатство, ако освен гората няма други агенти за производство, за да 
я стопанисва и извършва икономическа дейност. Съвсем естествено 
е, че тази липса може да бъде компенсирана чрез предоставяне 
правото на стопанисване и икономическа дейност на гороползватели 
притежаващи нужните агенти на производство. Естествените 
плодове от това предоставено право ще станат притежание на 
гороползвателя, а това на което може да разчита горовладелеца са 
гражданските плодове (Йовков, Колев, 2009).

горска собственост и производство
Трябва винаги да се отчита и обективния факт, че исторически 

горската собственост е възникнала като естествено право на владеене 
и като господство възникнало по пътя на капиталистическото 
натрупване. Двете форми и сега съществуват в горския сектор на 
България, като първата все още е преобладаваща. Като естествено 
възникнало право на владеене, индивидите ползват в готов вид 
благата на гората. Като продукт на цивилизацията обаче, правото 
на владеене се подчинява на материализирания стоков продукт. В 
първия случай индивидите осъществяват правото на владение чрез 
социални форми – родствена, териториална, отраслова и т.н. Във 
втория размяната между индивидите е единственото свързващо 
звено. В първият случай размяната е между човека и природата, 
във втория между хора. В първия случай е достатъчно да има само 
формална институционална рамка, чийто корени са в традицията 
и пренасяните чрез нея от поколение на поколение ценности. Във 
втория трябва да има разделение на труда, защитено от института 
на собствеността и институции, точно определящи правата на 
собственост. В първия случай властта на горовладелеца спрямо 
останалите от общността, които не притежават собственост, 
опира на личните взаимоотношения. Във втория тази власт 
придобива веществена форма, чийто израз са парите, като средство 
за размяна. В първия случай се формира натурално и анархично 
производство на общността, превръщайки я в самозадоволяваща. 
Във втория производството се основава на разделението на труда 
в общността и съществува само благодарение на това разделение 
В първия случай индивидът пряко потребява горските блага и няма 
нужда от отчитане на тяхната стойност. Във втория разменната 
стойност е задължително условие за осигуряване справедливостта 
на размяната. В първия случай вътрешно присъщите свойства на 
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горската екосистема са обществена ценност, която осигурява 
естествено възникналото право за ползване на природните блага. 
Във втория горската екосистема е продукт на икономическия 
предприемач, който осъществява производствена функция. Ако в 
резултат на тази функция е постигнато максимално производство, 
с оптимален разход на фактори и при дадено технологично равнище, 
той (икономическия предприемач) ще получи икономическа реализация 
на собствеността си чрез т. нар. стойност на използване. Тя 
отразява величината на приноса от инвестицията за организация 
на съответната производствена функция (например, дърводобивна) 
изразен в пари. Тази стойност и разбира се приносът от инвестицията, 
винаги се свързва с продуктивността на горската екосистема. 
Затова стойността на използване, като израз на продуктивността 
й, е по своята същност икономическа реализация на авансираните 
в гори капитали за целия икономически живот на инвестицията. 
Стойността на използване, която съответства на определена 
производствена функция, от позицията на теорията на алтернативния 
избор, може да изпълни и функцията за критерии на пропуснатите 
ползи (Оpportunity cost). необходимо и достатъчно условие за това 
е горската екосистема да бъде стопанисвана на границите на 
производствените й възможности – най-доброто алтернативно 
използване. Ако това е изпълнено, стойността на използване на 
този предел е търсената алтернатива за всички съперничещи си 
целеви производствени функции. Към настоящият момент, в модела 
за организационно устройство на горската икономика на България, 
дървопроизводството като производствена функция на горовладелеца, 
е почти без алтернатива. Тя е приоритетна за горския ни сектор 
в продължение на около 130-годишната му история (1878-2009). 
Институциите, които политическите предприемачи са създавали 
през този период са насочвали процесите към стимулиране и защита 
интереса им към дървопроизводствената функция. Стойността на 
използване на тази „най-добра“ алтернатива е цената, която не само 
икономическите предприемачи, но и българското общество заплащат, 
за да се реализира дървопроизводствената функция като ценност.

Определяне на цени за ползване на горски екосистеми 
В цената се калкулират както стойността на потребените 

за производството капитали, така й текущата издръжка на 
стопанисващите горските територии институционализирани служби 
и длъжности. Разбира се, дървопроизводствената функция, като цяло 
през този дълъг исторически период е била не само стимулирана, но 
и ограничавана за сметка на други. Така в края на ХІХ век в България 
тя е алтернатива на пасищното използване на горските територии. 
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Като по-разумна алтернатива последователно се конституира 
като ценност, чрез стимулиращи я норми в основните институции 
и ограничителни норми за пасищното животновъдство в горите. 
Забраната на палежите в горите, ограничаването на козевъдството, 
нормиране на животноводоемкостта на горските територии и т.н. 
са част от този механизъм. В началото на ХХ век започва постепенно 
ограничаване, за да се съхранят противоерозионните свойства на 
гората. В средата на ХХ век значимо място се отделя за съхраняване и 
увеличаване на водоохранните и водорегулиращи свойства на горските 
територии. През периода 1960-1990 г. се стимулират биорезерватните, 
ландшафтно-архитектурните, дивечовъдните, полезащитните, 
курортно-туристическите и други вътрешно-присъщи свойства на 
горите. До равнище на производствена функция достигат обаче само 
дивечовъдните и т. нар. странични ползвания – добив на плодове, 
билки, гъби, смола и т.н. Исторически те не се развиват като 
алтернатива на дървопроизводствена функция, а само като странична 
дейност. Превръщането на което и да е природно свойство на 
гората в производствена функция е историческа задача. Тя не може 
да бъде решена преди да са назрели условията за нейното решаване.  
Българското общество през последните 130 г. от своето развитие 
нямаше потребност от превръщането на всички природни свойства 
на гората в производствени функции. Поради това и налагането им 
като ценност, осигуряваща доходи за горовладелците – икономически 
предприемачи се ограничава до дивечовъдството, планинското 
животновъдство и дървопроизводството. Сега условията за някои 
природни свойства са назрели и трябва да се търсят решения за 
превръщането им в производствени функции. 

Най-беглият анализ върху приходите и разходите на основните 
горовладелци у нас държавата и общините, показва необходимост от 
институционализиране като производствени функции на подценявани 
твърде дълго природни свойства на горските екосистеми. Така 
например към 2008 г. приходите на ДАГ от всички източници са 
около 130 млн. лв. Приблизително 95% от тях са за сметка на 
дървопроизводствената функция. Стойността на използване 
на държавните гори от всички горскостопански организации е 
отрицателна величина – в порядъка на –75 млн. лв. (Йовков, Колев, 
2009; Нейков, 2008). Очевидно е, че дървопроизводствената функция 
не е на границата на производствените възможности, а значително 
под нея. Поддържането на другите природни свойства на горите 
и обявяването им за ценност без институциите да ги защитят 
с правила и норми, осигуряващи правото на ползване, снижава 
ефективността на производството и размяната на горски блага. 
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Недооценява се факта, че всяка ценност се утвърждава за сметка 
на друга и че всяка конституирана ценност има цена. Същевременно 
всяка ценност, която се конституира чрез насилие за горовладелците – 
икономически предприемачи, води до пропуснати от тях ползи, които 
някой трябва да поеме. Когато тези пропуснати ползи достигнат 
определени количествени натрупвания довеждат икономиката 
на горския сектор до криза. Тя не е трудно да бъде забелязана в 
периода 1997-2009 г. под най-различни форми – финансова, управленска, 
икономическа и т.н. Постоянното й присъствие налага търсене на 
нови производствени функции на горските територии. Чрез тях следва 
да се даде шанс на горовладелците – икономически предприемачи, да 
получат икономическа реализация на собствеността върху горските 
територии. Да получат реалния принос в новосъздаваната стойност, 
когато горските екосистеми се стопанисват на границите на 
производствените им възможности. При тези условия може да се 
твърди, че те се използват ефективно. С решаването на тази задача 
ще се създават и условия за постигане на ефективност на размяната 
между горовладелци и гороползватели. По общия критерий на Парето 
това означава: разпределението на добавената стойност между 
двата субекта да става по относителни цени приети от тях 
за справедливи. Достигането на ефективност на производството 
и размяната е условието за оптималност на производствените 
функции на горовладелеца и гороползвателя. Максимизирането на 
техния обществен статус и благоденствие ще се постигне, когато 
разпределението на добавената стойност от горски блага повишава 
благоденствието на единия от тях, без да се влошава положението 
от нереализирани ползи за другия. За да стане това всички природни 
свойства, за които са назрели икономическите условия, следва по 
етапи, да се институционализират, като обществена ценност. Има 
всички икономически предпоставки, като нова ценност на сегашния 
етап да се институционализират водоохранните и водорегулиращи 
природни свойства на горските територии. Такива условия са назрели 
и за курортно-туристическите полезащитните, дивечовъдните и 
други свойства. На практика това означава: институциите, чрез 
които се дефинират правата върху горската собственост, да 
признаят на всички собственици на гори капиталовия им характер, 
а с това и на извличане на доходи и по други ценови вериги 
освен дървопроизводствената. Налагането на всички естествени 
природни свойства, характер на производствена функция като 
ценност ще има разбира се своята икономическа цена. Така например 
за горски територии, които ще се ползват с пълен приоритет на 
водоохранност и водорегулиране, тя ще бъде равна на пропуснатите 
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максимални ползи от дървопроизводствената функция. Същевременно, 
алтернативният избор може да бъде и от комбинация между 
дървопроизводствена, водоохранна и водорегулираща функция. В 
този случай цената на пропуснатите ползи ще бъде ограничени до 
размера на икономическата рационалност. Това ще бъде онази цена, 
която друг икономически предприемач е в състояние да заплати за 
новата ценност – водоохранна и водорегулираща функция на горските 
територии. Ако тази нова производствена функция е обособена като 
публична ценност, а продуктът вода като публично благо, съвсем 
очевидно е, че цената ще трябва да бъде заплатена чрез ресурси от 
публичния сектор. Когато се постави въпросът за цената очевидно 
нещата опират не само до пазар. Те опират и до информация, чрез 
която всяко едно природно свойство на гората да бъде икономизирано. 
Тази информация е нужна за:

Горовладелеца, като икономически предприемач, за да 
управлява владените от него горски територии на принципа на 
многофункционалност;

Гороползвателя, като икономически предприемач с производствена 
функция – превръщане на горските блага в потребителска стойност 
за крайно потребление.

Очевидно в икономическото отношение между двата субекта, 
наборът от редица горски блага като кислород, дивеч, вода и т.н. не е 
само природен дар, който е монополна собственост на държавата по 
конституция. Те са и продукт, създаден върху горските екосистеми 
от икономическа дейност на горовладелеца. Затова в тяхната 
стойност се съдържа и стойност, създадена от него.

Кривата на максималните производствени възможности, ако 
например горската територия е с дървопроизводствена и водоохранна 
и водорегулираща функция или комбинация от тях има вида, показан 
във фиг.1. 

Кривата илюстрира първото условие, за да се постигне 
оптимално по Парето задоволяване интересите на горовладелеца 
и горопозвателя – производствената функция осъществявана от 
горовладелеца трябва да е ефективна. Ефективна в смисъл, че 
стойността на използване на горската територия отразява нейното 
най-ценно алтернативно използване. Ако най-ценното алтернативно 
използване е дървопроизводство, то границата на производствените 
възможности ще се намират в т. А (фиг. 1). На тази най-добра 
алтернатива може да се противопостави другата – водоохранна 
и водорегулираща. Тя обаче трябва да осигури пропусналите ползи 
от дърводобивната функция. Когато бъде заменена изключително 
от водоохранната и водорегулираща функция, пропуснатите ползи 
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ще бъдат равни на стойността на използване от най-добрата 
алтернатива на дърводобивната функция – т. Е. Горните алтернативи 
са двете крайни форми за производствени функции на горските 
екосистеми. Организационното устройство на горските територии 
на България институционализира категоризация на горите, съчетаваща 
многообразието от вътрешно присъщи свойства на горите. Така 
в категорията на средозащитните и дървопроизводствените гори 
целевата функция е дървопроизводство. Лесовъдските системи 
за дървопроизводство са съобразени с екологията и биологията 
на гората, включително и водоохраната и водорегулацията. В 
категорията на водоохранните гори са наложени лесовъдски системи 
за „водопроизводство“, съобразени с възможностите за регулиране 
стойността на използване от дървопроизводство. По тази причина 
почти за всички горски територии на България са присъщи форми на 
стопанисване, комбинация от двете крайности. Тази комбинация на 
фиг. 1. е илюстрирана в т. В, С и D. За да бъде производствената 
функция на горовладелеца многоцелева, то той не трябва да понася 
щети от пропуснатите ползи в случаите когато не може да 

фиг. 1. Крива на производствените възможности на горите
Fig. 1. A curve of productivity possibilities of forests
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реализира пълната стойност на използване на горските територии 
с цел дървопроизводство. Загубите, които той ще претърпи от 
пропуснатите ползи са показани чрез т. F, М и N. Това е илюстрация 
на социаликономическата парадигма, че всяка ценност, която се 
институционализира чрез обществените закони става за сметка на 
други. Същевременно всяка ценност има цена, която някой трябва да 
заплати. Цената от пропуснатите за горовладелеца ползи е те да бъдат 
справедливо заплатени от тези, които реално се ползват от благата 
създавани от него. Очевидно е, че да стане това горовладелецът 
трябва да бъде в разменни отношения с гороползвателя. По повод 
на ефективността на размяната се формира втората група от 
социални действия на горовладелеца и гороползвателя в общуването 
помежду им. Целта на това общуване е да се достигне ниво на 
относителните цени на създаваните от тях блага и услуги, което 
да осигури приемливо и за двете страни разпределение на добавената 
стойност.

Описание на сделките 
Механизмът, който отразява характера на сделките между двата 

субекта и при който те придобиват правата върху придобитата от 
тях собственост има вида отразен във формула (1) 

)(
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,     (1)

където R е горската рента (приходи от право на ползване на 
горска собственост) за горовладелците, лв./m3, лв./kg и т.н.;

Pi – пазарната цена на единица горски продукт, лв./m3, лв./kg и 
т.н.;

r – средна отраслова норма на жертваната стойност, която 
прави горовладелеца в полза на гороползвателя – като процент от 
цената на „естествените плодове“, част от 1,0;

e – разходите за добив на единица горски блага, лв./m3, лв./kg и 
т.н.;

d – разходите за транспорт на единица горски блага франко най-
близкия пункт за получаването им от гороползвателите, лв./m3, лв./
kg и т.н.

При този механизъм сделките са от такъв характер, че двата 
субекта, ръководейки се от своите интереси и защитавайки ги в 
процеса на договарянето получават очакваната от тях справедлива 
стойност на дохода от вложените им капитали. Справедлива, 
разбира се дотолкова, доколкото институциите създадени за 
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управление на пазара защитават еднакво двата вида собственост – 
на горовладелците и на гороползвателите. При този механизъм, ако 
горската екосистема е с дърводобивна функция, рентата (R) като 
доход за горовладелеца ще бъде реализирана като съставна част от 
достигнатата пазарна цена на дървесните ресурси. 

Доходът, който реализира гороползвателят е резултат 
от количеството ползвани дървесни ресурси и нормата на 
жертваната стойност (r), която се съдържа в пазарната цена на 
единица дървесен ресурс. Тази норма отразява следното разменно 
отношение: цената, която съответния купувач се е съгласил да 
даде, продавачът да приеме, при съществуващите по време на всяка 
сделка обстоятелства. Поради това и тя е справедлива, дотолкова 
колкото чрез институциите са осигурени условия за защита правата 
на собственост на гороползвателите при размяната. Накрая 
експлоатационните разходи (е+d), които прави гороползвателят, 
очевидно ще зависят от цената на факторите за производство. 
Тези фактори са териториално диференцирани и оказват влияние на 
крайните доходи – рента и печалба.

Сега вече може да се постави въпросът: какво трябва да 
получи собственикът на гори с водоохранни функции например, 
ако характерът на сделките е от типа отразен във формула (1). 
Икономическата логика показва, че това ще бъде алтернативната 
стойност на загубите от рентен доход от нереализирани права за 
ползване на дървесина. Тези нереализирани права могат да бъдат:

Пълни – когато горите се ползват само като водоохранни и 
доходите от дървесина са нулеви. Тук загубата от нереализираните 
права на лесоползване са 100% и следва да се осигури на 100% по ценовата 
верига на водопотреблението или на дървопроизводството;

Полуограничени – когато горите се ползват равнопоставено, 
както с дървопроизводствена, така и с водоохранна функция. Тук 
справедливостта изисква 50% от доходите да бъдат за сметка на 
дърводобивната, а другите 50% – на водоохранната и водорегулираща 
функция;

Ограничени – когато горите се ползват с приоритет на 
дървопроизводствената или водоохранната функция. Тук е разумно 
доходите да са за сметка на дървопроизводствената или от 
водоохранната и водорегулираща функция в пропорция 75:25.

Горните алтернативи по същество са форми на икономическа 
реализация на реалния принос на горските екосистеми в процеса 
на многофункционалното им стопанисване (дървопроизводство и 
водоохранна). На този принос има право собственикът на горската 
екосистема и трябва да е защитен със съответните институции.
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Разчетите показват, че пазарната цена на водата на 
формиралите се у нас регионални пазари има равнище да поеме този 
реален принос на горите във водостопанския баланс на страната. Така 
например, водоохранните гори на територията на община Велинград 
имат икономическа характеристика показана в таблица 1.

таблица 1
Икономическа оценка на водоохранните гори на територията на община Велинград

Table 1
Economic evaluation of water-protection forests in the territory of Velingrad Municipality 

дървесен
Вид

Tree species

Площ
Area 

Запас
Volume Бонитет нетен финансов принос 

Net Financial Contribution
доход
Income 

F Vср./Vm Bonitat за 10 г./for 10 y за 1 г./for 1 y I=F.NFCг.

hа m3/hа лв./hа/BGN/ha лв./hа/BGN/ha лв./BGN

Бял бор/
Scots Pine 241 248 III 1947,00 194,70 46 844,72

Смърч/Nor-
way Spruce 568 204 III 3229,84 322,98 183 357,79

Бук/Beech 251 235 II 3411,79 341,18 85 533,48

Всичко/
Total 1059 221 III 8588,62 298,15 315 735,99

Техният принос от пълната реализация на дърводобивната 
им функция е около 298 лв./ha/г. Разпределен между горовладелец 
и гороползвател с използване на формула (1) показва, че ако 
водоохранните гори на територията на община Велинград имат само 
дървопроизводствена функция и собствениците получават рентен 
доход от реализацията на дървесината от текущия прираст, то те 
следва да получат икономическа реализация съответно от 80,45 лв./
hа/г. (таблица 2).

Собствениците на гори с водоохранна функция, намиращи се 
на територията на община Велинград затова, че те нормативно са 
определени като водорегулиращи и водоохранни следва да получават 
под формата на рентен доход в размер на 59,33 лв./год. на 1 hа или 
това е 62 832 лева годишно. 

Нормата на възвръщаемост на тези гори за горовладелеца през 
2008 г. е 1,51%. Тя следва да бъде обвързана с пазарната цена на водата, 
т.е. от цената на водата за питейни нужди в община Велинград 
например, следва да се отнеме около 1,51% и да се предостави като 
рентен доход на горовладелците. 
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таблица 2
Разпределение на дохода от водоохранните гори на територията на община Велинград

Table 2
Income distribution of water-protection forests in the territory of Velingrad Municipality 

 разпределение на дохода 
Income distribution

Площ
Area  разпределение на дохода 

 I F от цялата площ

 лв./hа/BGN/ha hа лв./г./BGN/y

 горовладелец
Forest owner

гороползвател
Forest user  горовладелец

Forest owner
гороползвател
Forest user

I пояс СОЗ (100:00)
I belt 80,45 0,00 52,95 4259,83 0,00

II пояс СОЗ (75:25)
II belt 60,34 20,11 900,15 54 312,80 18 104,27

III пояс СОЗ (50:50)
III belt 40,23 40,23 105,90 4259,83 4259,83

Всичко/Total 59,33 21,12 1059,00 62 832,46 22 364,09

таблица 3
Количества, цена и доход за горовладелеца от доставена питейна вода  

от  ,,ВКТВ“ ЕООД–Велинград през 2007 г.
Table 3

Quantities, price and income for forest owner from potable water delivered by ,,ВКТВ“ 
Ltd.-Velingrad in 2007

Доставена вода на входа 
на водоснабдителната 

система
Water delivery  to the 

entrance of water supply 
system

Доставена питейна вода 
на крайни потребители
Potable water delivered to 

final users Цена
на 

водата
Water 
price

Рeнтен доход за 
горовладелеца

при НВ = 1,51%
Annuity for forest 
owner at НВ = 

1,51%Общо
Total 

от 
язовири
from 
dams

от извори  
и каптажи
from dams 
and cach-

ments

Общо
Total 

от 
язовири
from 
dams

от извори  
и каптажи
from dams 
and cach-

ments

хил. m³/г./th m³/y хил. m³/г./th m³/y лв./m³
BGN/m³

лв./m³
BGN/m³ лв./BGN

4507 1998 2509 1841 943 898 0,42 0,006 15 054
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На входа на водоснабдителната система на община Велинград 
общо за година постъпват около 4500 млн. m3 вода. Доставя и се 
отчита от „ВКТВ“ ЕООД–Велинград вода за питейни нужди средно 
за година около 1800 млн. m3 или около 40% от постъпилата във 
водоснабдителната система.  

От направените разчети (таблица 3) се вижда, че собствениците 
на водоохранни гори около извори и каптажи на територията на 
община Велинград трябва да получат рентен доход от цената на 
водата около 0,01 лв. на 1 m3 вода или около 15 000 лв./г., което е 
14,22 лв./hа водоохранни гори.

Изложеното е доказателство, че по ценовата верига до крайния 
потребител на вода относителните цени към настоящият момент 
имат равнище, което позволява в процеса на размяната да се осигури 
рентен доход за горовладелците в порядъка между 0,01 и 0,02 лв. на 
1 m3 вода.

Диференцирането на параметрите на този доход се защитава 
с отчитане на пропуснатите ползи от горовладелците при 
непълната реализация на дървопроизводствената функция, размерът 
на водоползването и водопотреблението и разходите, които 
осъществяват водостопанските организации в отделните части на 
страната. 
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(SUMMARY)

The aim of the study is to find out alternative opportunities in their 
general view – which of the possible values to be considered and which ones 
not in order to optimize the productivity function of the forests within the 
limits of the present resources and norms. The productivity function itself as 
an economic activity and as a result of it (product) is also a public value. It 
is a result of the public distribution of the labour. 

The economic logic shows the alternative value of the losses from 
annuity from non-realised rights of wood usage. They could be complete, 
semi-limited and limited. These three illustrate the possible ratios between 
incomes due to different usages of forests. 

Икономическата логика показва, че това ще бъде алтернативната 
стойност на загубите от рентен доход от нереализирани права за 
ползване на дървесина. Тези нереализирани права могат да бъдат:

Пълни – когато горите се ползват само като водоохранни и 
доходите от дървесина са нулеви. Тук загубата от нереализираните 
права на лесоползване са 100% и следва да се осигури на 100% по ценовата 
верига на водопотреблението или на дървопроизводството;

Полуограничени – когато горите се ползват равнопоставено, 
както с дървопроизводствена, така и с водоохранна функция. Тук 
справедливостта изисква 50% от доходите да бъдат за сметка на 
дърводобивната, а другите 50% – на водоохранната и водорегулираща 
функция;

Ограничени – когато горите се ползват с приоритет на 
дървопроизводствената или водоохранната функция. Тук е разумно 
доходите да са за сметка на дървопроизводствената или от 
водоохранната и водорегулираща функция в пропорция 75:25.
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