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Абстракт: Както е известно, цените на дървесината на корен зависят силно 
от производствените условия в сечището – един и същ материал ще даде различен 
чист доход в зависимост от това дали е в лесно или трудно сечище и съответно 
цената му на корен ще е по-висока или по-ниска. Това води до идеята сечищата да 
се категоризират по трудност, т.е. по производствени условия. Две сечища близки 
по състав на материала, трябва да имат еднакви цени на корен, ако са от една 
катеротия.

В следвоенните години до началото на 70-те определените от 
държавата цени на дървесината на корен у нас се задават с двувходови 
таблици, в които редовете отговарят на различните сортименти, а 
колоните – на категориите на трудност. Такива таблици представят 
зависимост от вида

sa = f (a, k),      (1)
където sa е цената на корен (stumpage price) на даден сортимент  

a, а k е категорията на сечището. Този подход предполага, че в 
две насаждения от една и съща категория цените на еднаквите 
сортименти трябва да са еднакви.

Категоризациите от миналото се считат за несполучливи, 
т.е. те не са довели до обективни цени. Главната причина за това 
е, че по руски образец, категоризацията се е основавала главно 
или единствено на отдалечеността от ж. п. мрежа, което не е 
меродавно за гъстонаселените страни като България. Тази грешка 
обаче не е основание да се откажем от табличното представяне. 
За практиката табличното представяне дава прост и ясен начин за 
ценообразуване. Освен това то дава на ръководството обзор върху 
цените – от един ценоразпис в таблична форма веднага се вижда в 
какви граници се движат цените, къде са високи и къде са ниски.

В настоящата работа се търси таблично представяне, 
основаващо се на техническите норми на дърводобива от 2007 г. В 
крайна сметка таблица от вида (1) не можа да се получи. Причина за 
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това е фактът, че себестойността на дървесината най-силно зависи 
от средния й диаметър. Средният диаметър на един и същ сортимент 
обаче се изменя много силно от насаждение на насаждение, поради 
което даже при равни други условия ценоразпис по сортименти, 
който е справедлив за едно насаждение, обикновено не е справедлив 
за друго.

От друга страна се оказа възможно да се получи таблица от 
вида

sD = f(D, k),      (2)
където sD е цената на корен на насаждение с диаметър D, а k е 

категорията на сечището. По-точно, за всеки от няколкото основни 
дървесни вида се предлагат две такива таблици – едната за годните 
стъбла, а другата – за негодните. 

Категорията се получава по формулата
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2
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     (3)

където k1 е коефициентът на трудност на фазата сеч и първична 
преработка, изчислен по нормите, k2 е аналогичният коефициент 
за фазата извоз, а L е извозното разстояние. Коефициентите k1 и 
k2 се получават чрез натрупване на корекционни проценти, които 
отговарят на производствените условия (наклон на терена, приземна 
растителнст, препятствия, и пр.). Вместо средната аритметична 
във формула (3) е по-точно да се вземе средна претеглена. Такава 
средна претеглена се пресмята автоматично за всяко насаждение от 
софтуера за прилагане на нормите. Средната аритметична във (3) е 
приближение, което се оправдава от това, че в 40-те моделни обекта, 
анализирани от ДАГ през 2008 г, съотношението на разходите за 
двете фази беше средно 1:1. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Цените на корен са пресмятани по формулата на Шенрок 

cts −=
2,1

     (4)

където s е цената на корен, t е цената на добития материал на 
временен склад (timber price), а c са добивните разходи (costs). Цените 
на склад са средни по отчетността на ДАГ към септевмри 2008 
г. Сконтовият множител 1,20 включва 10% „рентабилност“ и 10% 
„непредвидени“ според практиката на ДАГ. Цените са в лв./куб. м. 
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Отнасят се за цели насаждения, т.е. включват различни количества 
от различни сортименти.

За пресмятане на „натурите“ бяха използувани сортиментните 
таблици в сборника на Кръстанов (2004). Повечето от тях са 
дадени и в по-стария сборник на Недялков (1983). Разпределението 
на диаметрите около средния диаметър на насаждението беше 
пресмятано по Тюрин (Михов, 2002), което е достатъчно близко 
до съвременните представи (Clutter, 1983). Средната височина на 
насаждението беше изчислявана по уравнението H = 2,1794D0,6625, което 
е определено като средно по данните от голям брой насаждения. Това 
е опростен подход, който се оправдава от това, че при постоянен 
диаметър на насажденито варирането на височината слабо влияе 
цените на корен, както е показано по-нататък в този раздел.

Разходите са изведени от  техническите норми на дърводобива, 
приети от  съвет  на НУГ през 2007 г. Часовите ставки са по 
състоянието им от септемлри 2008 г. За разлика от нормите от 
1991 г. и по-стари, те включват и материални разходи, в това число 
амортизации и лихви по доставната цена на оборудването. 

Кривите бяха моделирани със spline-функции от втора степен, 
за да се моделира с прости средства S-образната им форма. На 
практика това значи, че кривите са разделени на участъци и във 
всеки участък кривата се моделира с полиноми от 2 степен, но така, 
че да се свързва гладко със съседните участъци.

АНАЛИЗ

В настоящия раздел с математически преобразования и 
регресионен анализ е изведен модел, т.е. уравнение, което с достатъчна 
точност предсказва цените на корен, които могат да се изчислят 
по техническите норми на дърводобива. Резултатите от анализа и 
обсъждането им са дадени в следващите раздели.

Качествен анализ
Съвместното действието на формулата на Шенрок и нормите 

се представя с формулата
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където aij са константи, характеризиращи дървесния вид. 
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Останалите означения са, както по-горе. Формулата се тълкува така: 
зависимостта на приходите и разходите от диаметъра е нелинейна, 
но без криволичене. Зависимостта на разходите от извозното 
разстояние е линейна и независима от диаметъра. Производствените 
условия влияят по различен начин на сечта и извоза, поради което 
се отразяват с два различни коефициента  k1 и k2. Приходите не се 
влияят от производствените условия. 

Във формула (5) влиянието на производствените условия се 
отразява чрез величините L, k1 и k2. Коефициентите k1 и k2 могат да 
се заменят с претеглена средна
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при което формула (5) придобива вида
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където a0 = a10 + a20, a1 = a11 + a21 и a2 = a12 + a22. Ако заменим 
средната претеглена (6) със средна аритметична
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получаваме
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В този израз величината L не може да се извади пред скоби. 
Чрез регресия обаче можем да потърсим най-близкия по стойност 
израз от вида (a0 + a1D + a2D2)(1 + a4L). Получаваме израза
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в който характеристиките на производствените условия L,  k1 и 
k2. могат да се отделят в отделен израз, независещ от диаметъра:

( )La
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.         (10)

С това изразът за пресмятане на цената на корен придобива 
вида    2

210
2

020100 DaDaakDaDaas  .      (11)
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Величината k е измерител на трудността на дърводобива, 
защото стойността й се увеличава с увеличаването на всеки от 
факторите L, k1 и k2. Могат да се посторят и други величини с 
това свойство, например величината k = (1 + k1)(1 + k2)(1 + L). 
Горните приблизителни равенства обаче показват, че измерителят 
(10) е подходящ за моделиране на цените на корен, изчислени въз 
основа на нормите, и че моделът трябва да се търси във вида (11), 
т.е. във вид на уравнение, което е на втора степен по диаметъра и 
линейно по k. 

Когато сечището се остойностява по нормите, средният 
коефициент k0 се изчислява прецизно като претеглена средна и това 
става автоматично за всяко сечище. Прецизното му изчисляване 
става неудобно, ако сечището се остойностява по таблици, т.е. без 
използването на софтуер.

Пробната експлоатация на софтуера за приложение на нормите 
показа, че в наше време разходите за сеч приблизително се равняват на 
разходите за извоз, за разлика от миналото, когато съотношението 
е било 2 : 1 в полза на извоза. Изменението на това съотношение се 
обяснява с относителното поевтиняване на техниката.

Ако се приеме съотношение 1 : 1 между разходите за сеч и 
извоз, горната формула се опростява до една средна аритметична

2
21

0
kk

k
+

= .

Въз основа на тази формула технологичните описания, по които 
се определят корекционните проценти за различните операции, могат 
да се обединят в едно комплексно описание. 

Трябва да отбележим, че съотношението 1 : 1 е средно за 
страната, ако се съди по извадка от 56 обекта. По подотдели обаче 
съотношението може да бъде и 2 : 1,  и 1 : 2. Това вариране не се 
отразява много силно върху резултата, тъй като трудният терен 
обикновено е труден и за сеч, и за извоз, така че k1 ≈ k2. Все пак 
използването на комплексното технологично описание е приближен 
метод, който се прилага по необходимост. 

С известна неточност корекционните коефициенти могат да 
се представят като сумите

k1 = 1 + a1 + b1 + c1 + ... 
и
k2 = 1 + a2 + b2 + c2 + ...,
където k1 е коефициентът на трудност на сечта, k2 е 

коефициентът на трудност на извоза, a1 е корекционният процент 
за наклон на терена при сечта, a2 е корекционният процент за наклон 
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на терена при извоза, съответно b1 и b2 са процентите за наличие на 
препятствия, и т.н. за всички фактори на производителността.

В такъв случай не е трудно да се провери, че общият корекционен 
процент се смята по формулата

k0 = 1 + a0 + b0 + c0 + ..., 
където 

....,
2

,
2

,
2

21
0

21
0

21
0

cccbbbaaa +
=

+
=

+
=

което значи, че отделните корекционни проценти за сечта и за 
извоза също се осредняват. 

Регресионен анализ 
На фиг. 1 е показано, че зависимостта на себестойността от 

диаметъра и разстоянието се моделира твърде добре с уравнение от 
вида

LaDaDaac 4
2

321 +++=       (12) 

където c е себестойността, D е диаметърът на маркираната 
маса, L е извозното разстояние, а a1, a2 , a3 и а3 са константи. 
Уравнението означава, че зависимостта на себестойността от 
диаметъра е от втора степен, а зависимостта от разстоянието 
е линейна, като увеличението й за всеки метър не зависи от 
диаметъра.

Графиката се отнася до насаждения от бял бор с коефициент 
на трудност 1,33 за сечта и извоза. По оста Х е нанесен средният 
диаметър на гръдна височина на маркираните дървета, а по оста У 
е нанесена себестойността на дърводобива. Точките, отнасящи се 
за един и същ диаметър, са изчислени по нормите за различно извозно 
разстояние. Кривите, които обхващат облака от експерименталните 
точки, са изчислени по уравнение. Коефициентите на уравнението са 
получени чрез регресия (метод на най-малките квадрати).  

Графиката показва, че с уравнения от този тип действието на 
нормите се моделира твърде точно. Изходното множество от точки 
се покрива твърде точно от семейството криви. Отклоненията 
се дължат на зигзагообразния ход на кривите, изчислени пряко по 
нормите, който се дължи на това, че както самите норми, така и 
сортиментните таблици са представени в таблична форма.

Графиката показва също така, че ако влиянието на разстоянието 
се изрази в проценти, то тези проценти няма да са едни и същи при 
всички диаметри. Вижда се, че в областта на големите диаметри (40 
cm) широчината на ветрилото е приблизително равна на височината 
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му над оста Х, докато в областта на ниските диаметри (10 cm) тя 
е не повече от половината от тази височина.

От друга страна зависимостта на себестойността от 
извозното разстояние е линейна и еднаква по абсолютна стойност 
за всички диаметри. Това свойство произлиза от нормите на време 
на извоза и се пренася върху себестойността.

От фиг. 1. е видно, че увеличението на разходите за всеки 100 
m извоз не зависи от диаметъра на насаждението. В това положение 
има следната логика: Диаметърът на насаждението касае само 
формирането на товара, но не влаченето му по извозния път.

За решаване на задачата обаче е необходимо разходите 
(себестойността) да се апроксимират с уравнение от вида

c = (a1 + a2D + a3D2)(1 + a4L)    (13)

Резултатът е показан на фиг. 2. По оста Х е нанесен 
диаметърът, от 0 до 50 cm с разграфка през 10 cm, а по оста У 
е нанесена себестойността, от 0 до 90 лв./m³ с разграфка през 10 

Фиг. 1. Добивни разходи (сеч и извоз) на бял бор при извоз със специализиран трак-
тор в зависимост от диаметъра и извозното разстояние

Fig. 1. Logging costs (incl. cutting and skidder hauling) of Pinus silvestris depending on 
stand diameter and skidding distance
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лв./m³. Линиите са определени по уравнението, а отделните точки, 
които се сливат във вертикални линии, са определени по нормите 
при вариране на диаметъра и извозното разстояние, при константен 
процент на годните стъбла 20% и коефициент на трудност 1.

Фиг. 2. показва също, че качеството на апроксимация е добро 
в диапазона на диаметъра от 20 до 30 cm, който е характерен за 
пробирките, голите и постепенните сечи у нас. Като цяло снопът 
от криви е по-широк от облака от точки в областта на ниските 
диаметри и по-тесен в областта на високите.  Този недостатък е 
непреодолим в рамките на уравнение 13, защото то дава сноп криви 
с променлива широчина  Поради това се наблюдава се съществена 
разлика между поведението на уравнението и на апроксимираното 
от него множество точки, което остава еднакво широко за всички 
диаметри.

Във формула (13) коефициентът a4 изразява процента, с който 
се увеличава себестойността с всеки 100 m на извозното разстояние. 
Този процент е различен по дървесни видове, като при иглолистните 
е средно 2,4%, а при широколистните е 4,8%, с незначителна вариация 
вътре в тези групи (таблица 1). По-силното влияние на извозното 
разстояние върху себестойността на твърдите широколистни 

Фиг. 2. Същите разходи, апроксимация с уравнение (13)
Fig. 2. Same costs, fitted by equation (13)
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вероятно се дължи на по-голямото им тегло. По този показател 
меките широколистни (тополата) се нареждат до иглолистните.

При по-нататъшните разчети е приет един компромисен 
процент 3,6, който е междинен между процентите на иглолистните 
2,3 и широколистните 4,8. Това е направено с оглед категоризацията 
да е единна за иглолистните и широколистните насаждения. Както 
се вижда по-нататък, тази компромисна стойност не води до 
неприемлива грешка.

По-нататъшните разчети бяха направени с изчисляване на k по 
формулата k = k0 (1 + 0,036L), където k0 е корекционният коефициент, 
изчислен по нормите, а L е разстоянието на извоз в метри. Тази 
приближена формула, се оправдава в крайна сметка с това, че дава 
достатъчно точна апроксимация на изследваната зависимост, както 
е показано по-долу.

След установяване на стойността на коефициента a4, цените 
на корен бяха апроксимирани с уравнение (11), т.е.

s = (a00 + a01D + a02D2) - k (a0 + a1D + a2D2),

Качеството на апроксимацията на нормите с това уравнение 
е показана на следващата фиг. 3. Вижда се, че полиномът от втора 
степен не съответства точно на поведението на моделираната 

Таблица 1
Влияние на извозното разстояние върху себестойността по дървесни видове

Table 1
Influence of the hauling distance on the logging costs for different tree species

Дървесен вид
Tree species

Проценти за все-
ки 100 m извоз
Percent for each 
100 m hauling

Дървесен вид
Tree species

Проценти за 
всеки 100 m 

извоз
Percent for each 
100 m of hauling

бял и чер бор
Pinus silvestris and nigra 2,4 Бук високостъблен

High stem beech 4,6

Смърч/Picea abies 2,1 Дъб високостъблен
High stem oak 4,8

Ела/Fir 2,2 цер издънков
Quecus cerris – coppice 5,0

Топола
poplar 2,4 Акация

Acacia 4,7

Средно иглолистни и 
меки широколистни

Mean value for conifer-
ous and soft deciduous

2,3
Средно твърди широ-

колистни
Mean value for hard 

deciduous
4,8
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крива, което в диапазона на диаметрите до 20 cm се изразява с 
вдлъбната крива, а в по-горния диапазон – с изпъкнала. 

Това наложи да се използуват spline-функции вместо полиномите, 
което решително подобри резултата. Крайният извод е, че цените 
на корен могат да се представят с уравнение от вида s = AD + BDk, 
където AD и BD са подходящи функции на диаметъра D, например 
сплайн-функции.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

В раздел АНАЛИЗ е показано, че действието на нормите на 
дърводобива може да се моделира с уравнение от вида

s = AD + BDk      (14)
където s е цената на насаждението на корен, AD и BD са функции 

на диаметъра D, а k е 

Фиг. 3. Апроксимиране на нормите с полином от втора степен по отношение на 
диаметъра (бял бор естествен, специализиран трактор в комплексна бригада, годни 

стъбла)
Fig. 3. Aproximation of the norms with a polynome of second degree (the dependence 

of stumpage price on stand diameter and category of difficulty, for stand of natural Pinus 
silvestris, stems hauled with skidders before cutting to sortiments, the chainsaw workers help 

attaching the stems, sawlog-quality of the stems)
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категорията на сечището, определена с израза 

k = k0 (1 + 0,036L),

където k0 е корекционният коефициент, изчислен по нормите, а L 
е разстоянието на извоз в метри. Както всички приближени формули, 
и тази се оправдава в крайна сметка с това, че крайният резултат от 
приложението й е достатъчно точен, както е показано по-долу.

При тази дефиниция стойностите на k се движат от 1 до 5, 
като стойност 5 се получава при екстремни условия – сеч в трудно 
сечище и извоз на дълги извозни разстояния по труден терен. Това 
позволява числото h да се приеме за категория на сечището. Категория 
1 означава лесно сечище, а категория 5 – пределно трудно. В крайна 
сметка категорията на сечището сe получава, като коефициентът 
на трудност, изчислен по нормите, се увеличи с 3,6% за всеки 100 m 
дължина на извозния път. Насаждение от дадена категория, например 
4, иска 4 пъти повече разходи, отколкото насаждение от 1 категория 
със същия среден диаметър и др. характеристики (дървесен вид, 
качество на материала).

Цените на корен бяха апроксимирани с уравнение (11). Качеството 
на апроксимацията се вижда от фиг. 4. 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 категория 1, която в практиката 
е рядкост. Следващата линия отговаря на категория 1,5, следващата – 
на категория 2, и така нататък до категория 5. 

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 получени 
при вариране на основните ценообразуващи параметри – дължина на 
извозния път от 100 до 3500 m, коефициент на трудност от 1,0 до 
2,0 и диаметър 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. 4. 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. 
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Фиг. 4. Апроксимиране на нормите със сплайн-функция от втора степен по от-
ношение на диаметъра (насаждение и технология както във фиг. 3)

Fig. 4. Aproximation of the norms with a spline function of second degree (the 
dependence of stumpage price on stand diameter and category of difficulty, tree species 

and technology same as in Fig. 3)
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Таблица 2
Цени на корен по диаметри и категории, лв./m³, (ш), Бял бор, годни

Table 2
Stumpage price according the diameters and categories, BGN/m³, Pynus silvestris, saw logs

Диаметър, 
см

Diameter, cm

Категория на сечището / category of difficulty
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Цени на дървесината на корен, лв./м3  / stumpage price, BGN/m3

6 4.1
7 5.1
8 6.2 0.3
9 7.6 1.8
10 9.2 3.4
11 11.0 5.3
12 13.0 7.3 1.6
13 15.3 9.6 3.9
14 17.7 12.0 6.3 0.7
15 20.3 14.7 9.0 3.4
16 23.1 17.5 11.9 6.3 0.7
17 26.1 20.6 15.0 9.4 3.9
18 29.4 23.8 18.3 12.7 7.2 1.7
19 32.8 27.3 21.8 16.2 10.7 5.2
20 36.4 30.9 25.4 19.9 14.5 9.0 3.5
21 40.0 34.6 29.1 23.6 18.2 12.7 7.3 1.8
22 43.4 38.0 32.6 27.2 21.7 16.3 10.9 5.5 0.0
23 46.6 41.2 35.8 30.5 25.1 19.7 14.3 9.0 3.6
24 49.5 44.2 38.9 33.6 28.3 23.0 17.6 12.3 7.0
25 52.2 47.0 41.8 36.5 31.3 26.0 20.8 15.5 10.3
26 54.7 49.6 44.4 39.2 34.1 28.9 23.7 18.6 13.4
27 57.0 51.9 46.8 41.8 36.7 31.6 26.5 21.5 16.4
28 59.0 54.0 49.1 44.1 39.1 34.2 29.2 24.2 19.3
29 60.8 55.9 51.1 46.2 41.4 36.5 31.7 26.8 22.0
30 62.4 57.6 52.9 48.2 43.4 38.7 34.0 29.2 24.5
31 63.8 59.2 54.6 50.0 45.4 40.8 36.2 31.6 27.0
32 65.1 60.7 56.2 51.7 47.2 42.7 38.2 33.8 29.3
33 66.4 62.1 57.7 53.3 49.0 44.6 40.2 35.9 31.5
34 67.7 63.4 59.1 54.9 50.6 46.4 42.1 37.9 33.6
35 68.8 64.7 60.5 56.4 52.2 48.1 43.9 39.8 35.6
36 69.9 65.9 61.8 57.8 53.7 49.7 45.6 41.6 37.5
37 70.9 67.0 63.0 59.1 55.1 51.2 47.2 43.3 39.3
38 71.9 68.0 64.2 60.3 56.4 52.6 48.7 44.9 41.0
39 72.8 69.0 65.2 61.5 57.7 53.9 50.1 46.4 42.6
40 73.6 69.9 66.2 62.5 58.8 55.1 51.5 47.8 44.1
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Бял бор, негодни/Pynus silvestris, piled wood

Диаметър, 
см

Diameter, cm

Категория на сечището / category of difficulty
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Цени на дървесината на корен, лв./м3  / stumpage price, BGN/m3

6 0.4
7 1.3
8 2.2 -4.1
9 3.1 -3.1
10 4.0 -2.1
11 4.9 -1.1
12 5.8 0.0 -5.9
13 6.8 1.0 -4.7
14 7.7 2.1 -3.6 -9.2
15 8.6 3.1 -2.4 -7.9
16 9.5 4.1 -1.2 -6.6 -12.0
17 10.5 5.2 -0.1 -5.3 -10.6
18 11.4 6.3 1.1 -4.0 -9.1 -14.2
19 12.3 7.4 2.4 -2.6 -7.6 -12.6
20 13.3 8.4 3.6 -1.3 -6.1 -11.0 -15.8
21 14.2 9.5 4.8 0.1 -4.7 -9.4 -14.1 -18.8
22 15.0 10.5 5.9 1.3 -3.3 -7.9 -12.4 -17.0 -21.6
23 15.8 11.4 6.9 2.5 -2.0 -6.4 -10.9 -15.3 -19.8
24 16.5 12.2 7.9 3.6 -0.8 -5.1 -9.4 -13.8 -18.1
25 17.2 13.0 8.8 4.5 0.3 -3.9 -8.1 -12.3 -16.5
26 17.8 13.7 9.6 5.5 1.4 -2.8 -6.9 -11.0 -15.1
27 18.3 14.3 10.3 6.3 2.3 -1.7 -5.7 -9.7 -13.7
28 18.8 14.9 10.9 7.0 3.1 -0.8 -4.7 -8.6 -12.5
29 19.1 15.3 11.5 7.7 3.9 0.1 -3.7 -7.6 -11.4
30 19.5 15.7 12.0 8.3 4.6 0.8 -2.9 -6.6 -10.4
31 19.8 16.1 12.5 8.8 5.2 1.5 -2.1 -5.8 -9.4
32 20.1 16.5 12.9 9.3 5.8 2.2 -1.4 -5.0 -8.5
33 20.3 16.8 13.3 9.8 6.3 2.8 -0.7 -4.1 -7.6
34 20.6 17.2 13.7 10.3 6.9 3.5 0.1 -3.4 -6.8
35 20.8 17.5 14.1 10.8 7.4 4.1 0.7 -2.6 -6.0
36 21.1 17.8 14.5 11.2 8.0 4.7 1.4 -1.9 -5.2
37 21.3 18.1 14.9 11.7 8.5 5.3 2.1 -1.2 -4.4
38 21.5 18.4 15.2 12.1 8.9 5.8 2.7 -0.5 -3.6
39 21.7 18.6 15.6 12.5 9.4 6.3 3.3 0.2 -2.9
40 21.9 18.9 15.9 12.9 9.9 6.9 3.8 0.8 -2.2
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Видно е впрочем и това, че добиването на негодната за 
сортиментиране маса е много по-неизгодно от добиването на 
годната.

Линиите на модела, дадени във фиг. 4, са представени таблично 
в таблица 2, която е решение на задачата за таблично представяне 
на цените на корен, изчислени въз основа на техническите норми на 
дърводобива. 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. 

За разлика от всички по-ранни тарифно-таксови системи, 
в предлаганата от нас фигурират и отрицателни цени на корен. 
Отрицателната цена на корен означава, че дърводобивът в 
съответното насаждение не се рентира. Сечите в такива насаждения 
са  „сечи без материален 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, понеже финансовите му съображения са различни от тези на 
промишления дърводобив. 

Със софтуера, който отпечата показаните тук графики и 
таблици, цените на корен могат  да се преизчисляват автоматично при 
промяна на часовите ставки, цените на дървесината, технологичната 
ориентация и финансовата политика на ИАГ. 

ДИСКУСИЯ

Точност на модела
От фиг. 5 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 около 5 лв./m³. 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. 
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Фиг. 5. Сравнение на действието на нормите с таблиците по диаметър и катего-
рия (бял бор естествен, специализиран трактор в комплексна бригада)

Fig. 5. Comparison between the norms’ action and table with the diameter and category 
(natural Pinus sylvestris, special tractor in a complex brigade)



99

Тези оценки на точността, дадени тук за пример, са определени 
при белия бор. По-голяма средна грешка се получава при твърдите 
широколистни – 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 5 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.

Представителност на модела
Предложеният на ДАГ модел за пресмятане на цените на 

корен се основава на конкретна технология на дърводобива – сеч 
и първична преработка с моторен трион и извоз със специализиран 
горскостопански трактор в комплексна бригада. В България обаче 
се прилагат множество различни технологии, някои от които са 
по-широко разпространени от избраната от нас. Това налага да се 
обсъди влиянието на технологията върху цените на корен, за да може 
да се съди, дали предложеният модел е приложим във всички случаи.

Засега в България моторният трион е без конкуренция като 
средство за сеч и първична преработка. Поради това технологичните 
варианти се различават главно по приложеното средство за извоз.

Нормите на време за различните средства за извоз са твърде 
различни. При разценките обаче толкова голяма разлика не се 
наблюдава. Ще наричаме това явление единство на разценките. То се 
дължи на конкуренцията между производителите. Производителят 
на една по-продуктивна машина може да вдигне цената й, но все пак 
не я вдига толкова много, че да я направи неконкурентоспособна.

Единството на разценките позволява да се прилагат единни 
тарифни такси, независещи от средството за извоз. Такива са 
всички тарифнотаксови системи, прилагани досега в България. 
Единна система от разценки прилага и опитното горско стопанство 
Ентенпфул в германската провинция Райнланд-Пфалц. 

На фиг. 6 е направено сравнение между тракторния извоз и 
извоза с коне при извозно разстояние 100 m. Вижда се, че разликата 
в разходите не е голяма. На такова късо разстояние конете са по-
изгодни от трактора, макар и с малко.

При извоз на по-дълги разстояния обаче (800 m и нагоре) 
съотношението е обратното – тракторите са по-ефективни от 
конете (за извоза на 800 m не представяме графика). 

Особени разценки, различни от тези на останалите средства 
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Фиг. 6. Извоз с трактори и обоз на 100 m, бял бор, коефициент на трудност 1,33
Fig. 6. Hauling with skidders and horses at 100 m, Pinus sylvestris, coefficient of difficulty 1.33

Фиг. 7. Извоз с трактори и късометражни въжени линии, бял бор естествен на 
100 m, коефициент на трудност 1,4 за трактора и 1,0 за въжената линия

Fig. 7. Hauling with skidders and cable cranes, in natural Pinus silvestris stands at 100 m 
distance, difficulty coefficient 1.4 for the skidder and 1.0 for the cable crane.
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за извоз, имат въжените линии, които са без конкуренция на най-
стръмните терени.

На фиг. 7 е направено сравнение между тракторния извоз и 
извоза с късометражни въжени линии на къси разстояния (100 m), 
характерни за въжените линии. Себестойността на тракторния 
извоз е разчетена при коефициент на трудност 1,4, който отговаря 
на стръмен терен. Терените, на които може да се работи и с въжена 
линия, и с трактор, са пределни за трактора и при тях той работи 
с висок кое фициент на трудност. Себестойността на въжения извоз 
е изчислена при коефициент 1, тъй като за въжените линии наклонът 
няма голямо значение. Озна чението КМВЛ к.г. се чете: късометражна 
въжена линия, извоз на кастрени стъбла нагоре.

Въз основа на горните сравнения като база за разчитане на 
цените на корен са използвани нормите за извоз със специализиран 
трактор. Специализираният трактор е най-универсалното използвано 
у нас извозно средство, чиято област на приложение до голяма степен 
покрива областта на приложени на останалите извозни средства – 
универсалните трактори и конете. Конете са по-ефективни на къси 
разстояния, поради което цените на корен, изчислени на основата 
на тракторна технология при такива разстояния ще са до известна 
степен подценени. С това се дава стимул за използване на обоз като 
най-екологична щадяща технология. На пределни терени тракторите 
са близки до въжените линии, което позволява въженият извоз да се 
приравни на тракторен извоз с висок коефициент на трудност.

ИЗВОДИ 

Възможно е единно за цялата страна тарифа (таблично 
представяне) на цените на корен, основаващо се на техническите 
норми на дърводобива.  

Грешката на табличното представяне е ±2,5 лв. на куб.м в 
сравнение с резултата, получен чрез пряко прилагане на нормите.

Тарифата е единна за всички технологии за дърводобив, понеже 
традиционните технологии на дърводобив дават общо взето малки 
разлики в цените на корен. Тарифните цени се изчисляват за някаква 
основна технология на дърводобив. Те съдържат известна премия 
за прогресивните фирми, които прилагат по-добра технология, и 
известна глоба за изоставащите в техническо отношение.
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STUMPAGE PRICES BASED ON CATEGORIES OF DIFFICULTY
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L. Trichkov, S. Kunev
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(S umm a r y )

Stumpage prices are the prices of standing wood which will be felled 
and transported by the buyer at his expenses. Unlike timber price, they 
depend dramatically on productivity conditions –  on a steep slope or with 
a long skidding distance the same timber must have lower price than on 
a better site. This fact conducts to the notion of category of difficulty. 
The category of difficulty is defined as a group of forest stands of equal 
production conditions. Within one category, stumpage price depends only on 
timber quality.

In the post-war years up to the beginning of the 70-es,  stumpage 
prices in state-owned forests in Bulgaria have been set up by the authorities 
using a two-input tables, the rows of which corresponded to the various 
sortiments, while the columns corresponded to the category of difficulty. 
Such tables comply with the relationship:
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sa = f (a, k)      (1)

where sa is the stumpage price for a given sortiment a, and k is the 
category. With this approach, the prices for identical sortiments should be 
the same for all stands of the same category.

The categorizations of those years were finally considered inadequate 
mainly because they were based on how far the nearmost railway station 
was situated. Such approach, however, is adequate for Russia, where it 
came from, but not for compactly populated countries such as Germany or 
Bulgaria. This drawback, however, does not imply that one should renounce 
the table presentation of stumpage prices. The table presentation provides 
a simple and clear way of pricing. Moreover, it yields an overview on the 
prices to the executives. The span of the prices is immediately seen, average 
values, maximum and minimum.

In the present report a table presentation based on the technical 
standards of timber industry, accepted in 2007, is searched for. It appeared 
impossible to develop a table of the above kind (1). A main reason against it 
is the fact that the logging costs mostly depend on the mean diameter of the 
timber. With the timber assortment definitions, applied in Bulgaria, the mean 
diameter of one and the same assortiment, e.g. sawlogs,  varies considerably 
for different forest stands. Hence, even when the other conditions remain 
equal, a sortiment-based price list which proves reasonable for a given forest 
stand, is not justified, as a rule, for another.

On the other hand, it proved possible to obtain a table of the kind:

sD = f(D, k)       (2)

where sD is the stumpage price for a plantation of diameter D, and 
k stands for the category. More precisely, for each of several basic wood 
species two such tables are proposed – the one is for the sawlog trunks, and 
the other – for trunks, out of which only piled wood  can be obtained. 

Key words:  stumpage price, logging costs, site conditions




