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Това изследване беше направено с

помощта на Германско технически

център проект „Родопи” с
координатор д-р инж. Мартин

Борисов и на самата ГПК „Борика”

с управител Стойчо Глухов и

неговия екип през 2009 г.



Обект на изследване са

горите на горовладелска и потребителна

кооперация (ГПК) «Борика» - с.Стойките. 



• Цел на настоящата разработка е

да се направи икономическа оценка

на дейността на ГПК „Борика”.

• Приложена е методиката за

икономическа оценка на дейността
на ГПК „Борика” чрез определяне на

финансовия резултат и критичния

обем на добиваната дървесина при

различни варианти за периода

2003-2011 г. 



ОбщаОбща характеристикахарактеристика нана

горитегорите нана ГПКГПК ““БорикаБорика””

• Общата площ на горския фонд стопанисван от

ГПК”Борика”възлиза на 1999,8 hа,като 1057,6 ha(53%) 
принадлежат към територията на ДГС „Широка лъка” ,а
942,2 ha (47%) принадлежат към територията на ДГС

„Пампорово” ;
• дървопроизводителна площ - 1962,7 ha (98%), от която

залесена 1962,4 ha (99.98.%), незалесена
дървопроизводителна – 0.3 ha (0.02%) и
недървопроизводителна - 37,1 ha (2%).

• От общата площ на ГПК „Борика” 625,8 ha са гори и земи

с основни дървопроизводителни и средообразуващи

функции, а останалите 1374,0 ha са гори и земи със

защитни и рекреационни функции. 



МетодикаМетодика
• Разглежда се ползването на дървесина от горите на

територията на кооперацията и продукцията

реализирана от дървопреработвателния цех . 

• Направен е анализ на двете дейности за периода 2003-
2008г. и въз основа на него е изготвена прогноза за

очакваните приходи и разходи до 2011 г. 

• Определен е очакваният финансовия резултат от добива

и реализацията на дървесината, както и на преработения

дървен материал. Целта е да се определят бъдещите

финансови резултати и да се установи доколко могат да

бъдат покрити различните планирани дейности за този

период от очакваните финансови резултати.  



• Кооперацията изплаща доход т.нар. рента на

кооператорите. Критичният обем на

добиваната и преработена дървесина е

изчислен в два варианта, а именно:

o Без да се отчита размерът на рентата, т.е. 
продукцията, която е необходима за

издръжка както на дърводобивното звено, 
така и на дървопреработвателния цех;

o Размерът на рентата е отчетен и са

определени критичните нива на

добиваната и преработена дървесина.



АлгоритъмАлгоритъм заза определянеопределяне нана

критичниякритичния обемобем дървесинадървесина

• Определяне на приходите от продажба на обла и
фасонирана дървесина;

• Определяне на променливите разходи;
• Определяне на постоянните разходи;
• Определяне на общите съвкупни пазходи;
• Изчисляване на финансовия резултат

(печалба/загуба) от реализацията на облата и
фасонирана дървесина;

• Определяне на критичния обем дървесина – общо и
по категории дървесина;

• Определяне на критичния обем дървесина с
планиран размер печалба – общо и по категории

дървесина
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Прогноза за цените на иглолистната ЕСД
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Прогноза за разходите за външни услуги
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За дърводобивната дейност се установи следното:

• Дърводобивът се извършва главно от иглолистна
дървесина и незначително количество широколистна. 

• За периода 2003-2008 г. ГПК „Борика” е добила

средногодишно 9605 m3 дървесина при средно

комплектована 10 943 m3, т.е. средният индекс на

недобито количество дървесина е 12,2%. 
• Най-голяма тежест при формиране на приходите на ГПК

”Борика” има ценната едра строителна дървесина и

категорията дърва. 
• През периода 2003-2007 г. кооперацията е разпределяла

средно 87,6% от печалбата за рента на кооператорите. 
През 2008 г. са разпределени 22% от печалбата, като
останалите средства са предиведни за реинвестиране. 
Средно за периода кооперацията е предоставила 73% 
или 425 236 лв. като рента на кооператорите. 



Определяне на критичния обем

при дърводобива за 2011 г.

Показатели Едра Средна Дребна Дърва Всичко  
Количество иглолистни, m3 5058 1217 316 1776 8367 
Ед.цена игл.по сортименти, лв/m3 115 103 107 85 107 

Приходи, лв. 581670 125351 33812 150960 891793 
Структура на приходите, % 65 14 4 17 100 
Разходи за материали, лв. 22829 4920 1327 5925 35000 
Разходи за вода, горива, енергия, лв. 196 42 11 51 300 
разходи за външни услуги, лв. 215242 46385 12512 55861 330000 
Разходи за амортизация, лв. 15654 3373 910 4063 24000 
Разходи за РЗ, осиг., ЗДПФ, лв. 26090 5622 1517 6771 40000 
р-ди за маркиране, товаране с кран, 
лв. 

9262 1996 538 2404 14200 

други р-ди лв. 1435 309 83 372 2200 
 



Рента от дърводобива за 
собствениците, лв. 208719 44979 12133 54169 320000 

административни разходи, лв. 69791 15040 4057 18113 107000 
общо постоянни разходи, лв. 85444 18413 4967 22175 131000 

Финансов резултат преди 
разпределяне на рента, лв. 221368 47705 12868 57451 339393 

Финансов резултат след 
разпределяне на рента, лв. 

12649 2726 735 3283 19393 

Критичен обем без рентата, m3 1409 339 88 495 2330 
Критичен обем с рентата, m3 4849 1167 303 1703 8022 
Критична цена на сортиментите без 
рентата, лв./m3 

71 64 66 53 66 

Критична цена на сортиментите с 
рентата, лв./m3 

112 101 105 83 104 

 



ДинамикаДинамика нана критичниякритичния обемобем нана добитатадобитата

дървесинадървесина заза периодапериода 20032003--2011 2011 гг..

10532

429 778 739 759 943 1301
1684

2019 2330

83678526 8709

12112 11703

6048

8367 8367

8022
8466

3336

7887

9574

11363

4575

8161
8006

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

m
3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

m
3

Добита, m3 критичен обем без рента, m3 критичен обем с рента, m3



• За периода 2009-2011 г. се предвижда ГПК „Борика” да
реализира средногодишен положителен финансов

резултат (печалба) преди разпределяне на рентата в

размер на 374 393 лв., от които средно 95% или 356 667 
лв. да предостави като рента на кооператорите.

• За периода 2003-2008 г. критичният обем при

дърводобива, без да е разпределена рента е 825 m3. 
Прогнозните количества за 2009-2011 г. достигат 2011 
m3, което е резултат от повишаване на разходите за

издръжка. 
• За периода 2003-2008 г. критичният обем при

дърводобива с разпределена рента средно възлиза на

7533 m3, което е 78% от реализираната дървесина. За
периода 2009-2011 г. се предвижда този обем да се

увеличи до 8063 m3, т.е. 96% от предвидената за

реализиране дървесина.



За дървопреработващата дейност се установи:

• За периода 2003-2008 г. ГПК „Борика” е преработила
средногодишно 1502 m3, която е преимуществено
иглолистна дървесина и незначително количество
широколистна. 

• За периода 2009 – 2011 г.  размерът на фасонирания
материал, който би могъл да се преработи и реализира е
определен в размер на 15% по-малко от реализирана
продукция на продажбите от 2008 г., т.е. 1089 m3. 

• През период 2003 – 2008 г. най-голям дял при
формиране на приходите на ГПК ”Борика” от
дървопреработвателния цех имат гредите и дъските. 

• За периода 2003-2008 г. ГПК „Борика” е реализирала
средногодишен положителен финансов резултат
(печалба) преди разпределяне на рентата в размер на
66 488 лв., от които средно 79% или 52 264 лв. е
предоставила като рента на кооператорите.



Динамика на критичния обем на преработваната

дървесина за дървопреработвателния цех за

периода 2003-2011 г 
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• За периода 2003-2005 г. рента към

дървопреработвателния цех не е начислявана, тъй като

е включена като разход в дърводобива от счетоводна

гледна точка. От 2007 г. рентата се разпределя както

към дърводобивнта, така и към дървопреработващата

дейност.

• за периода 2009-2011 г. се предвижда ГПК „Борика” да
реализира средногодишен положителен финансов

резултат (печалба) преди разпределяне на рентата в

размер на 38 642 лв., от които средно 91% или 35 000 
лв. да предостави като рента на кооператорите.



• За периода 2003-2008 г. критичният обем при

преработваната дървесина, без да е разпределена

рента средно е 758 m3, което е 50% от реализираната
дървесина. За периода 2009-2011 г. се предвижда този

обем да е от 617 m3, т.е. 57% от предвидената за

реализиране дървесина.

• За периода 2003-2008 г. критичният обем при

преработваната дървесина с разпределена рента

средно възлиза на 1202 m3, което е 80% от
реализираната дървесина. За периода 2009-2011 г. се
предвижда този обем да е от 1043 m3, т.е. 96% от
предвидената за реализиране дървесина.



ПрепоръкиПрепоръки
• Предложената методика за определяне на финансовия

резултат и критичния обем може да се използва от ГПК

„Борика” за изготвянето на годишния финансов план. 

• Дейността на ГПК „Борика” може да бъде рентабилна

със собственост от приблизително 2000 hа с които тя

разполага. Природните условия са благоприятни за

формирането на високопродуктивни иглолистни гори

главно от смърч, бял бор и ела.

• Резерв за повишаване на рентабилността на

кооперацията е насочване на лесовъдската дейност в

посока на добив на висококачествена дървесина, която
е с по-висока цена.



ПрепоръкиПрепоръки

• За постигане на стабилен стопански успех ГПК

„Борика” трябва да притежава и реализира

цялостна дългосрочна линия на поведение, 
функциониране и развитие. 

• В момента съществува ниска норма на печалба

при първичната преработка на дървесина в цеха, 
което подсказва че е необходимо да се придобие и

внедри нова технология за дълбочинна преработка

и производство на завършено производство и

продукция.Това трябва да бъде съчетано с

развитието на човешките ресурси – обучение и

квалификация.



БлагодаримеБлагодариме заза вниманиетовниманието!!

Юндола, 3 юни 2010


