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УВОД 
 
В България понастоящем не се използват технически средства и технологии при 

дърводобива върху труднодостъпни терени, респ. в така нар. „затворени басейни”. Ако се 
правят опити за усвояване на дървесината, то това става в части от тях и то най - вече 
покрай басейните в близост до пътища, но не с подходящите средства, с което се нанасят 
значителни екологични повреди. Причината преди всичко е в липсата на горско-пътна 
мрежа и в използването на тракторен извоз вместо въжени линии при такива терени, а така 
също и в нарушение на технологичната дисциплина. 
 В тези насаждения, особено когато са разположени на стръмни терени, 
строителството на пътищата за извоз с трактори е свързано не само с отрицателно 
екологично въздействие, но и с твърде високи разходи. 

При трудните условия на тези терени се виждат най-добре слабите страни на 
използваните извозни средства. Решаващо значение при избора на начините за усвояване 
на сечищата и  посоката  на извозните пътища  за  дървесината имат наклонът и релефът на 
терена. Наклонът на терена определя възможностите за използване на една или друга 
машина при извоза на дървесината, а пресеченият релеф на сечището определя 
възможностите за усвояването му с една  или съчетание от няколко извозни машини. 

По-долу предложените технологични методи и схеми могат да се използват на 
труднодостъпни терени в долната лесорастителна зона, а някои от тях и в цялата страна.  

 
 ОБЕКТИ И СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА  
 
 Източна Стара планина: 
 Старопланинската част в ДГС „Твърдица” се отличава с планински релеф с ясно 
изразени теренни форми – заоблени, но ясно очертани в горната си част била, спускащи се 
в южна посока, нарязани от множество дерета, преминаващи в стръмни склонове и 
дълбоки до урвести разчленения.  
 Районът на ДГС „Тича” и ДЛС “Котел" има разчленен, пресечен, планински и 
полупланински релеф. ДЛС “Котел” е разположена в най- западната част на Източна Стара 
планина. Преобладава планински релеф с посока на планинските била изток - запад. 
Преобладават стръмни и наклонени терени.  

Релефът в района на ДГС "Смядово" е типичен за предпланините на Източна Стара 
Планина. За разлика от другите била, на които склоновете са полегати и наклонени, някои 
била се отличават със стръмни и много стръмни склонове прорязани от долове със 
стръмни брегове. Хълмистия характер на релефа в района на стопанството определя 
сравнително малката разлика в надморските величини.  

Характерът на релефа в района на ДГС "Върбица" е твърде разнообразен. 
Северните склонове на главното Старопланинско било са стръмни и силно пресечени, 
особено в западната част. Южните склоново също са с много стръмни била. 



Релефът във водосбора на реките е планински, очертан от къси, но стръмни била и 
склонове. Останалата част от територията разположена в разклоненията на главните била 
има полупланински характер със заоблени и неясно очертани била, остро врязани долове и 
стръмни, наклонени склонове. 

Релефът в района на ДГС „Цонево” и ДЛС „Старо Оряхово” има преобладаващо 
хълмист характер, като значително по-малко са площите с низинен характер. Обликът на 
релефа се дава от ясно изразените била и платовидните плоски възвишения, като на изток 
има хълмист характер, очертан от склонове и е почти равнинен, очертан от плоски била и 
само край морето на къси разстояния се спускат наклонени и стръмни склонове. 
  
 Странджа: 

Странджа  към ДГС „Царево” е слабо нагъната, общо взето ниска планина. 
Множество ниски и разлати била, отчасти по-издигнати и очертани, заедно с многобройни 
долове придават сложен и пресечен характер на терена. 
Релефът е нископланински и силно разчленен от долинна мрежа. В западната и по-
специално в югозападната терените са стръмни и силно пресечени. Тук релефът е пресечен 
и хълмист. 

Релефът на ДГС „Звездец” и „Малко Търново” е хълмисто-планински, със 
заравнени била и дълбоки врязани долове. В посока от запад към изток се спускат 
множество второстепенни била, нарязани от по-малки и по-големи долове, дълбоко 
врязани в терена, което характеризира един силно пресечен релеф. 
  
 Технологиите за сеч и извоз на дървесината са традиционни - моторни триони, 
животинска тяга, приспособени селскостопански трактори и малко специализирани горски 
трактори, както и 1-2 въжени линии. Това е съчетано с изграждане на значителна мрежа от 
временни извозни пътища, които на много места вече предизвикват значителни 
екологични проблеми.  

Горските пътища са построени предимно през 50-те и 60-те години, чакълирани и 
повечето с дървени мостове. Въпреки козметичните ремонти в по-голямата си част те са 
напълно амортизирани, някои са непроходими, поради паднали мостове, свлачища или 
други разрушения. Лошото техническо състояние на пътищата е и в резултат на 
неправилно избрани технически параметри и некачествено строителство на трасетата и 
съоръженията. 
 
 РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ�  
 
� В момента и в обозримо бъдеще, технологиите в дърводобива, са пряко ангажирани 
с технически, икономически, социални и горскостопански дейности, които се изискват по 
еколосъобразен принцип. 
 На фиг. 1 е показана обща схема с необходимите горски пътища за усвояване на 
дървесината на труднодостъпните терени: горски автомобилен път за достъпност в 
басейна, главен горски път и второстепенен горски път. Горският автомобилен път е 
свързван с републиканските и местните пътища, докато главния и второстепенния са  
типичните горски тракторни и коларски пътища. Главните и второстепенните  пътища 
служат за обслужване на сечищата и други горскостопански обекти. Обикновено главният 
път се изгражда чрез разчистване на трасето с оформяне на пътното платно, 
второстепенният - чрез разчистване на трасето без оформяне на пътното платно и ако има 
пънове, те се отрязват наравно с терена. Още второстепенните пътища могат да се 
използват и за подвоз на добитата дървесина. 



 

 
  
 Фиг. 1. Обща схема на необходима пътна инфраструктура на труднодостъпни 
терени. 
  
 Като се има предвид, че горските пътища са основен компонент за управление на 
горите и компонент на съвременната горско-транспортна система, и в същото време, 
технологични решения за другите две фази на процеса на експлоатация: разширяване на 
пътната мрежа, в съчетание с други налични методи за разтоварване и превоз на добитата 
дървесина, за товарене или зони за съхранение на дървените материали в близост до 
пътищата (фиг. 2). 

За същото средно добивно разстояние, при съществуваща горско-пътна мрежа  от 
пътища, и която може да бъде развита е 2-3 пъти по-голямо разстояние, отколкото при 
използване на въжените линии. Икономически тя е сложна технология за приемане на 
подходящо решение, но се смята, че с въжените линии е най-ефективно в случай на по-
дълги разстояния (фиг. 3). 
 С наличната, а още по-добре с подобрена пътната инфраструктура в горите, с много 
висок потенциал са леките и късометражните въжени линии - без излишни допълнителни 
инвестиции – е доста добра отправна точка за увеличеното им внедряване. Това увеличено 
използване на въжените линии не трябва да бъде самоцелно, а научно обосновано, което 
ще даде решителен отговор на въпроса относно терена за въжените линии, които трябва да 
бъдат използвани, както и какви видове въжени линии са необходими (фиг. 4).  

 



 
 
Фиг. 2. Примерна схема за усвояване на дървесината от труднодостъпни басейни 

при прокарване на нови пътища до басейна. 
 

 При залагането на късометражните въжени линии много често явление е 
успоредното местене на линията (фиг. 5а), което не е много рентабилно. От опита в 
чужбина, а и от наши наблюдения ветрилообразното използване при извоз на дървените 
материали(фиг. 5б), разбира се когато е целесъобразно, е с по-висока производителност, 
по- малко щети се нанасят на оставащите дървета и др. 

 



 
 
Фиг. 3. Сравнителна схема при прокарване на тракторни пътища и трасета на въжени 
линии върху един и същи терен. 

   
 

 
 



 
 
Фиг. 4. Схеми за използване на извозните средства  на трудни терени в зависимост 
от посоката на извоза: а) в двете посоки (нагоре и надолу) и б) само надолу. 
 Забележка: Под чертата е за терени с малка носеща способност на почвата 
                           (блатисти, наводнени и др.). 

   

    
Фиг. 5. Илюстрация на двата начина за извоз с късометражна въжена линия – паралелен 
(а) и ветрилообразен (б). 
   
 Паралелното залагане на въжените линии е по-подходящо при променлив характер 
на терена  и когато покрай пътя има дървета, които могат да служат за стабилизиране на 



линията, както и товаренето може да става по цялата дължина на пътя. Ветрилообразното -
изисква по-широко място за разтоварване на материалите от линията и обслужване при 
товарене на материалите на транспортните средства. Този метод е добър при 
дребноразмерен подраст, но при по-едър подраст по-добър е ефекта с успоредното 
залагане трасетата на въжената линия. 
 От нас са правени сравнителни опити по три трасета на залагане на късометражна 
въжена линия, съответно и по двата начина. Установи се, че разходите при извоза са с 15-
27% по ниски при ветрилообразното залагане. Долната и горната граница зависят от обема 
на добиваната дървесина. 
 Много наболял въпрос е този с усвояване на насажденията на труднодостъпните 
терени, където десетки години не са извеждани сечи, особено в така наречените 
„затворени басейни”. Липсата и състоянието на горскопътната мрежа за усвояване на 
дървесината от басейните е незадоволително и не съответства на изискванията не само на 
дърводобивните условия предвидени за водене на сечите, но и на лесовъдските 
съображения за своевременното и качествено стопанисване на горите.  

Най-често проблемите по тяхното усвояване се състоят в липсата на всякакъв 
достъп до тях, включително и в близост на държавна пътна мрежа. Поради това, че 
средствата необходими за изграждането на пътната мрежа са недостатъчни, са направени 
предложения до лесоустройствените групи посочените басейни да останат без ползване 
през следващите 10 години. Към това трябва да се прибави както и липсата и слабата 
обезпеченост на дърводобивните фирми с необходимата техника. 
 Проектирането и строителството на горската пътна мрежа трябва да бъде планирано 
в съответствие с избраната технология при втората фаза на добива само на достатъчно 
стръмните горски терени, в които въжени линии ще бъдат внедрени.  Това предполага, 
различен подход по отношение на процедурата за усвояване на горите, както и различните 
параметри, въведени в анализа и избора на най-добрите трасета за горски пътища. 
 По долу в таблица 1, снимки на части от басейните (фиг. 6) и карти на басейните 
(фиг. 7, 8, 9 и 10) последователно са показани резултатите от наши проучвания.  
 Върху горскостопанската карта са нанесени следите на трасетата на старите и 
новите горски пътища, които е необходимо да се построят, за да се усвои дървесината от 
временно недостъпните басейни. Нанасянето на трасетата е извършено след като е обходен 
всеки басейн, вкл. съобразявайки се със старите горски автомобилни пътища, 
използваните тракторни и коларски пътища, старите трасета на въжените линии, 
минимално нанасяне на щети при построяването на пътя и обслужване на целия басейн 
(провеждане на всички горскостопански мероприятия - дърводобив, залесяване, охрана на 
горите от нарушения, пожари и др.). И накрая това е съобразено с  необходимите 
разходите за проектиране и строителство.  
 При планиране и разработване на горски пътища, принципа на горската 
функционалност трябва да бъде спазван. Освен дългосрочна ефективна транспортна 
мрежа, е изключително важно да има адекватно професионално ориентиране, с цел да бъде 
в състояние да се използват определени технологии и технически средства при определени 
условия. Първостепенната роля оказват релефът на местността и наклоните на терена, 
върху които се извършва сечта. 
 Сечищата се разделят на сектори, като във всеки сектор извоза на дървените 
материали се извършва с подходящите средства: специализирани горски трактори или 
късометражни въжени линии. 
 Тракторите се използват при по-полегатите тесни склонове. Въжените линии се 
залагат успоредно или ветрилообразно в зависимост от характера на терена, когато 
работното място е върху по-стръмни терени и склоновете са с ширина до 500м. 



Таблица. 1. Характеристика на някои труднодостъпни лесоексплоатационни басейни [по един на РДГ, респ. ДГС 
(ДЛС)] в Източна България 

РДГ – ДГС (ДЛС) 
Варна - Цонево Шумен - Смядово Сливен - Котел Бургас - Малко Търново 

Наименование на басейна 
„Ерменското – 
Малкия орел” 

„Високата локва” „ Калугера  ” „Грахилов дол” 

Отдели 

Показатели 

№ 79-88 № 131-133  № 405-419 № 136, 139, 140, 143 -149 
1.Обща площ, ха 597,6 189,8 135,7 630,7 
2.Запас, м3 103995 33655 75740 143620 
3.Предвидено ползване, м3 21455 12300 3250 14270 
4.Технологични схеми 
 

Извоз с универсални 
и специализирани 
трактори 

Извоз със 
специализирани 
трактори 

Извоз с късометражна 
въжена линия и 
специализирани 
трактори   

Извоз със специализи- 
ран трактор и животинска 
теглителна  
сила 

5.Разходи за сеч и извоз, лв. 464880  78000  
6.Налична пътна мрежа 
 

Тракторни пътища Няма Стари коларски пътища Автомобилен път без 
настилка-5 км в лошо 
състояние и стабилизиран 
път до Грахилова лъка 
1,5км. - по дола е отнесен 

7.Приходи, лв. 14430400  178750  

8.Печалба, лв. 
 

13935520  17125  

9.Други данни: необходим 
горски автомобилен път – 
дължина, лв 

Стабилизиран път 
8800м - 264000лв 

 

6200м - 
160000лв 

 

Правото на ползване 
- 53625лв.Себестойност 

- 161625лв. 

Възстановяване на пътя. 
Ремонт. 

 



      
 

      
 

Фиг. 6. Снимки на части от труднодостъпните лесоексплоатационни басейни  

„Ерменското – 
Малкия орел” �

„Високата локва” �

„Калугера” � „Грахилов дол” �



 
 

Фиг. 7. Карта на труднодостъпен лесоексплоатационен басейн в РДГ Варна - ДГС Цонево „Ерменското – Малкия орел” 
 и трасетата на горските пътища 

 
 



 
Фиг. 8. Карта на труднодостъпен лесоексплоатационен басейн в РДГ Шумен - ДГС Смядово „Високата локва”  

и трасетата на горските пътища 
 



 
 

Фиг. 9. Карта на труднодостъпен лесоексплоатационен басейн в РДГ Сливен – ДЛС Котел 
„Калугера” и трасетата на горските пътища 



  

НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР НА БУЛПРОФОР – 24-25.03.2010г 
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 В табл. 2 е дадено какъв обем на ползване е необходим, за да се използват 
съответните технологични процеси и методи на работа на трудни терени. Освен вида на 
машините са взети предвид и направленито на извоза, т.е. напред и страничното 
привличане или подвоза на материалите, както и позиционирането на машината.  

 
Таблица. 2. Насоки за използване на извозни машини и необходими количества дървесина 

при работа на трудни терени (по литературни данни), подходящи за условията  
в Източна България 

 
 Метод    Извозни 

машини  
 Направление 
при извоза  

 Минимум 
икономически 

обем  

Забележка  

Късометражни 
въжени линии 
 К 300, URUS I, 
K 301 SKM 6, 
MAUKO,  Larix 
3T  

  20 - 40 m3/коридор  
 при 100 - 200 m3/1-о 
местоположение  

d ср. = 18 – 25cm  
до 17 m странично 
привличане на 
товарите (макс. 
възможно) 

 Сортименти  
  

 Късометражни 
въжени линии 
URUS II, К 400  
 SKM 10 

  ↓ →   при 200 - 300 m3/1-о 
местоположение 

 d ср. до 25cm  до 
17 m странично 
привличане на 
товарите 
(икономично)  

Специализирани 
горски трактори  
(с лебедка, 
грайфер или 
манипулатор)   

  ↓ →   1 дневна 
производителност  
 от 30 до 70 m 3  

 при 
последователна 
работа изисква се 
300 m 3  

Цели стъбла  
  

Късометражни 
въжени линии 
КМ 16, К 600, К 
500, Ritter KSK-
1, Larix Hydro 

  ↓ →   150 m 3 (100)  до 20 m странично 
привличане на 
товарите  

Подвижни 
лебедки  

  ↓ →   0,5 - 1 м 3 / m  обикновено 500-
1000 m дължина 
на коридорите  

 Сортименти   

Приспособени 
селскостопански 
трактори   

  ↓ →   1 дневна 
производителност 
20 m 3  

при 
последователна 
работа изисква се 
200 m 3  

 Сортименти   Сортиментни 
трактори (вкл. и 
със лебедка)  

  ↓ →  
 (↓)  

  
 15(40) - 50 m 3 

 при 
последователна 
работа изисква се 
200 m 3 и до 17 m 
странично 
привличане на 
товарите 
(икономично)   



Приспособени 
селскостопански 
трактори    

  ↓ →   1 дневна 
производителност  

 при 
последователна 
работа изисква се 
300 m 3 

 Цели 
дървета  

 
 Подвижни 
тракторни 
лебедки  

  ↓ →   12 m 3 / коридор  
  

 до 8 m странично 
привличане на 
товарите (макс. 
възможно) 

 
 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
На труднодостъпните терени, в така нар. „затворени басейни”, съществуват редица 
проблеми, като липса на: 
• Горско-пътна мрежа, както и яснота колко са недостъпните басейни, къде са и 
каква пътна мрежа е необходима за тяхното усвояване. 

• Достатъчна и актуална информация за наличните горски автомобилни пътища и 
тяхното състояние. 

• Практика и традиции за съгласуване проектирането и строителството на горски 
пътища с други ведомства и собственици, когато има общи интереси от 
изграждането на  пътя. 

При усвояване на дървесината в труднодостъпните басейни, където в близост 
съществуват горски пътища, се оскъпява добива минимум с 18% при необосновано 
прокарване на тракторни пътища за извоз само с трактори вместо използване на 
въжени линии или комбиниран извоз - въжена линия + трактор и в редки случаи с 
животинска теглителна сила (при извоз отгоре - надолу) + трактор. 

Напредъкът във внедряването на екологосъобразни технологии в планинските гори 
е възможен само с икономическо насърчаване за използването на тези технологии, 
премахването на митническите задължения, както и намаляването на данък печалба 
и данък добавена стойност през периода на технологичното развитие. Нещо повече, 
необходимо е за решаване на правни въпроси, разработване на механизъм за 
инвестиции и др., както и определяне на разходите за реализация при определени 
защитни функции. 
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