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“ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЪРВОДОБИВ В
ТРУДНОДОСТЪПНИ ЛЕСОЕКСПЛОАТАЦИОННИ БАСЕЙНИ”

Динко Динев

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г Е Н Ц И Я П О Г О Р И Т Е

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ДЪБОВИТЕ ГОРИ - БУРГАС
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СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА

� Извозът на дървесина се извършва с трактори и много малко с
въжени линии, както и животинска теглителна сила – коне и волове, 
като последните са на изчезване. До преди 15-20 години усилено се
работеше по създаване на специализирани трактори и въжени линии, 
които да намерят широко приложение у нас.
� Сега най-разпространените извозни средства са тракторите за
извозване с въжено събирателно устройство, като приспособените
селскостопански трактори от типа на “Universal-651” или
специализираните горски трактори от типа на “TAF-654” и “LKT-81/82”, 
които са на изчезване. 
� Липсата и влошеното състояние на техниката, технологиите и
организацията на работа е причина за разпокъсаност и увеличаване
броя на сечищата и оттам до увеличаване на разстоянията за извоз, 
намаляване на единичния обем и обема на отсечената маса, 
увеличаване на производствените разходи и т.н., които пряко влияят
върху нивото на развитие на отрасъла.
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Сортиментната технология, т.е. добива на сортименти в
сечищата през периода 1960 г. е била 94,2%. През 1990 г. по
тази технология са обработени 21,8% от добитата
дървесина.

Tехнологията на цели стъбла, включва отсичане на
дърветата и кастрене на клоните в сечищата и извозване
на цели стъбла или дълги стъблени секции на временен
склад, където се добиват сортиментите. През 1990 г. по
тази технология са обработени около 74% от добитата
дървесина.

По технологията с добив и извоз на цели дървета на
временен склад, през 1990 г. са обработени около 4,2% от
дървесината, като в последствие добитите цели стъбла и
дългите стъблени секции са обработени на постоянни
централни складове. 

През 2005 г. отново добивът на сортименти е най-широко
застъпен с относителен дял от 77,4%, т. е. връщане назад
до положението от 1960 г., когато процентът на използване
на ръчния труд и животинската теглителна сила в
дърводобива е бил също много висок.

През 2010 г. тенденцията се запазва.
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Напълно амортизирани машини, които се използват при
дърводобива у нас
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

По отношение на техниката и технологиите e направен
анализ на възможностите за развитие на техниката

според състоянито у нас и в чужбина

В световната практика усъвършенстването на моделите продължава: 
повишават се техните експлоатационни качества за сметка на оптимизиране
параметрите на базовите трактори, машините и оборудването; екипиране с
двигатели с широк диапазон на мощност и др. 

Според водещите фирми работните скорости са достигнали
технологичната граница и няма да растат в близко бъдеще. Следователно при
тракторите, за да се увеличи капацитета им е необходимо използването на
цялата мощност на двигателя или да се използват по-мощни и тежки машини. 
Това обикновено води до увеличаване на натиска върху почвата. По този
начин, при тракторите като теглителни машини почти са изчерпани всички
възможности за тяхното подобряване. Ето защо резерви има в технологичния
модул.

Горските машини се изграждат на модулен принцип, който включва базов
енергетичен модул, съсредоточен на предната част на трактора и технологичен
модул със специализирано оборудване за кастрене, разкройване, извозване на
дървените материали и др.
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Използването на модулни горски машини на базата на универсални
трактори улеснява решаването на много проблеми в дърводобива, 
създаването и отглеждането на горски култури, както и при
останалите горскостопански работи.

Проектирането на модулни машини за добив и обработка на
дървесината е предизвикателство поради структурни промени в
промишлеността, необходимостта от повторно техническо
оборудване на предприятията, подобряване ефективността на
машини и механизми. 
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Техника и технологии в дърводобива

Технологични схеми при сеч и първична обработка
на дървените материали с бензиномоторни триони

Технологични схеми използвани или в момента намират приложение
при добива на дървесина в България: А – при добив и извоз на цели стъбла; 
B – при добив и извоз на сортименти и C – при добив и извоз на цели дървета



99

1 2 3 4

0

100

200

300

400

по-малко разпространени

"ТВС-
500"
"Fendt-
412"
"ДТ-75"

"Т-54В"

1 2 3

0

100

200

300

400

500
разпространени

"Koller K-
300/400"

"LKT-
81/82"

"Universal-
651"

Производителност на извозни средства
при дърводобива в m3/месец

Себестойност на продукцията получена чрез извоз
от посочените извозни средства в лв./m3 (2007г.) 

1 2 3 4

0

5

10

15

20

по-малко разпространени

"TBC-
500"
"Fendt-
412"
"ДТ-75"

"Т-54В"

1 2 3

0

5

10

15

20

разпространени

"Koller K-
300/400"
"LKT-
81/82"
"Universal-
650"



1010

Технологични схеми при използване на процесорни машини и
машини за сеч и първична обработка на дърветата, които ще

намерят приложение в България

Забележка: При направа на схемите са използвани подобни
представяния от развитите в дърводобивно отношение страни
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Общо използвани основни машини при дърводобива
в Източна България

33
82 и 21 крана

монтирани на
автомобили

4(2 не работят
постоянно)

99Общо:

4
16 и 2 крана

монтирани на
автомобили

1(не работи
постоянно)

21Бургас

10
18 и 7 крана

монтирани на
автомобили

2(1 не работи
постоянно)

30Сливен

13
26 и 4 крана

монтирани на
автомобили

136Шумен

6
22 и 8 крана

монтирани на
автомобили

-12Варна

Булдозери, 
бр.

Товарачни
машини, бр.

Въжени линии,
бр.

Трактори, 
бр.

Регионални
дирекции по

горите
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Извоза в РДГ Бургас е средно 76% с животинска теглителна сила, 
но последно време поради липса на пазар на едрата дървесина, то
тя се използва за дърва и участието на животинската на моменти
достига и 90%. 

На територията на РДГ Варна извоза с коне е около 40%, 
тракторния извоз е 24%, като останалата част от дървените
материали се товари директно на ръка на автомобилите в
сечищата. 

В РДГ Шумен е един от регионите с най-висока степен на
механизиран извоз - 85%.

В РДГ Сливен извоза с животинска теглителна сила в горния
район, т.е. в Стара планина, средно се движи около 18%, а в долния
район е около 85%.
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Оптимален брой необходими основни машини при дърводобива
в България

3851401210Общо:

30590София

251080Берковица

3520100Благоевград

302080Смолян
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201050Сливен

20570В.Търново

3010100Пазарджик

253080Ловеч

15--70Кърджали

25580Шумен

20560Кюстендил

201060Пловдив

20--70Русе

20--70Варна

20590Бургас

Товарачни машиниВъжени линииТрактори
Регионални дирекции

по горите
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Пред развитието на горската техника у нас стоят следните въпроси
за разрешаване от гледна точка на:

1. Технологиите. В сравнение с миналото технологичните решения днес
са много по-диференцирани и създават възможност за намиране на
оптимален вариант при различни условия за даден горски район, 
горско и ловно стопанство или отделни места в рамките на едно
горско или ловно стопанство, съобразно състоянието на
дървостоите, релефа, лесовъдските цели, целевите сортименти и др.

2. Организацията на труда. Ръководи се от икономическия принцип за
рентабилност на труда, от внедряване на нови механизирани
средства и др. Това е планово съчетаване и организиране на
технологията на работа, необходимите машини и механизми и
работниците.

3. Научно-изследователската дейност в следните направления:1) 
концепционално развитие на машините и механизмите; 2) развитие на
технологиите и работните системи; 3) стопански и икономически
аспекти; 4) ергономични, социални и екологични въздействия и др.
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ВРЕМЕННО НЕДОСТЪПНИ ЛЕСОЕКСПЛОАТАЦИОННИ
БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Във временно недостъпните басейни съществуват редица
проблеми, като липса на:

� 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.
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Таблица. Временно недостъпни лесоексплоатационни басейни в Източна България предвидени за добив на дървесина

16463813
(5967195)

387214289789519457,753Общо:

1087430
(145500)

428154712802214,18
ДГС Малко

Търново

Силно пресечен терен,
липса на пътища,
не поддържани стари

пътища, няма мостове.

специализирани

трактори, 
късометражна

въжена линия и

жив. тегл. сила

1125305
(397165)

313402566855972,82ДГС Звездец

Труднодостъпен район

в между граничното

съоръжение.

трактори и

животинска

теглителна сила

1418237
(194530)569332846651450,73ДГС Царево

РДГ Бургас

1795000
(500000)

462203316151169,03ДГС Тича

1954051
(390000)

638405303402124,49ДЛС Котел

Стръмни терени

с дълбоки дерета.
Съществуват

стари коларски

пътища в лошо

състояние.

специализирани

трактори и

късометражна

въжена линия

3182450
(2663000)369782713201865,916ДГС Твърдица

РДГ Сливен

1481910
(80000)154281167307601ДГС Върбица

Стръмни и

дълги склонове,
липса на пътища до

тях.

специализирани

трактори и

късометражна

въжена линия

1283000
(330000)

442002407851887,45ДГС Смядово

РДГ Шумен

2675620
(1041000)

364152292651363,15ДГС Цонево

Недостъпност поради

дълбоки дерета,
липса на пътища.

трактори и

животинска

теглителна сила

460810
(226000)13045165210651,01

ДЛС Старо

Оряхово

РДГ Варна

Условия на работа

Технологична

схема.
Извоз с

Общо разходи за

усвояване на

дървесината, лв.

Предвидено

ползване, m3Общ запас, m3Обща площ,
hа

Брой на

басейните

РДГ

ДГС (ДЛС)
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Горски автомобилни пътища без настилка, които
преобладават у нас при строителство им на трудни терени
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Строителство на нов горски стабилизиран
път, отговарящ на всички условия

Горски автомобилни пътища с настилка
– без канавки, подпорни стени и др.
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Разрушени мостове, водостоци и др. на стари горски
пътища във временно недостъпните басейни
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Временно недостъпен басейн „Ерменското –
Малкия орел”(РДГ Варна-ДГС Цонево) 

Обща площ - 597,6 ха.
Общ запас - 103995 м3. 
Предвидено ползване - 21455 м3.
Необходими средства за строителство на
стабилизиран път с дължина 8800 м - 264000 лв.
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Варна - ДГС Цонево
„Ерменското-Малкия орел” и трасетата на горските пътища
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Временно недостъпен басейн „Лома”(РДГ Шумен-ДГС Върбица)

Обща площ – 759.50 ха. 
Общ запас - 116730 м3. 
Предвидено ползване - 15428 м3, 
запас от дъб на средна възраст 130 години - 52995 м3. 
Необходими средства за строителство на земен път с дължина 7200 м – 80000 лв. 
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Шумен

- ДГС Върбица „Лома” и трасетата на горските пътища
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Шумен - ДГС
Върбица „Лома” и технологичната схема



2525

Временно недостъпен басейн „Булеварда”(РДГ Сливен - ДГС Твърдица)

Обща площ - 68,8 ха. 
Предвидено ползване - 6130 м3, 
Необходими средства за строителство на
камионен път -150000 лв.
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Сливен - ДГС Твърдица
„Булеварда” и трасетата на горските пътища
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Сливен - ДГС Твърдица
„Чарк дере” и трасетата на горските пътища

Обща площ - 120,6 ха.
Общ запас - 32445 м3. 
Предвидено ползване - 5225 м3.
Необходими средства за строителство на път с
дължина 1800 м - 18000 лв.
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Временно недостъпен басейн „Стидово” (РДГ Сливен-ДЛС Котел)

Обща площ - 537,6 ха. 
общ запас - 102330 м3. 
Предвидено ползване - 11325 м3. 
Необходими средства за строителство на стабилизиран път
с дължина 2500 м – 90000 лв или земен път – 30000 лв.



2929

Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Сливен – ДЛС Котел
„Стидово” и трасетата на горските пътища
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Временно недостъпен басейн „Камбуров дол”
(РДГ Сливен-ДГС Тича)

Обща площ - 277,8 ха. 
Общ запас - 74340+10920 така нар.почиващи отдели, м3. 
Предвидено ползване - 15350 м3. 
Необходими средства за строителство на стабилизиран път с дължина
4000 м - 200000 лв. 



3131

Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Сливен – ДГС Тича
„Камбуров дол” и трасетата на горските пътища
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Обща площ - 605,3 ха. 
Общ запас - 108380 м3. 
Предвидено ползване - 21676 м3.
Строителство и ремонт на летен автомобилен път с дължина, съотв. 
17000м и 10600м – 30560лв.
Ремонт на стабилизиран автомобилен път с дължина 3700 м - 55000лв.

Временно недостъпен басейн „Суровята”
(РДГ Бургас-ДГС Царево)
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Бургас – ДГС Царево
„Суровята” и трасетата на горските пътища
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Временно недостъпен басейн „Качулски дол”
(РДГ Бургас-ДГС М.Търново)

Обща площ - 437,0 ха. 
Общ запас - 75545 м3. 
Предвидено ползване - 10175 м3.
Ремонт на летен автомобилен път с дължина 2000 м.
Строителство на нов автомобилен път с дължина 1000 м.
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Карта на временно недостъпен басейн в РДГ Бургас – ДГС Малко Търново
„Качулски дол” и трасетата на горските пътища



3636

Най-подходящи и реално изпълними за нашите условия в
Източна България се явяват следните системи от
механизирани средства:
� моторен трион за поваляне и кастрене + трактор или
въжена линия за извоз на цели стъбла + моторен трион
за разкройване на временен склад;
� моторен трион за поваляне и първична обработка в
сечището + сортиментна машина за извоз до временния
склад;
� моторен трион за поваляне + трактор или въжена линия
за извоз на цели дървета + процесор за първична
обработка на извозените дървета.
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Установени цени за построяване на 1 л.м. горски автомобилен път
в България (от практиката)

150 - 2003-5Стабилизиран

20 - 403-4Земен (черен)

над 45 0

100 - 1403-5Стабилизиран

10 - 203-4Земен (черен)

150-30 0

60 - 803-5Стабилизиран

2 - 103-4Земен (черен)

до 150

Граници на

стойностите, лв.

Ширина на

настилката и

пътното платно, 
m

Категория на пътя

Среден

напречен наклон

на терена

Необходимата инфраструктура

Забележка: При много трудни условия, където е необходимо пробив в скални почви, 
строеж на подпорни стени и др., разходите могат да се увеличат с 40%.
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Сравнителна схема при прокарване на тракторни пътища
и трасета на въжени линии върху един и същи терен
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Схеми за използване на извозните средства 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.).
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Насоки за използване на извозни машини и необходими количества при работа на трудни
терени (по литературни данни), подходящи за условията в Източна България

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

12 m 3 / коридор↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Подвижни тракторни лебедки

при последователна работа изисква се 300 m 31 дневна производителност↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Приспособени селскостопански тракториЦели дървета

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

15(40) - 50 m 3
↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→

((((↓↓↓↓))))
Сортиментни трактори (вкл. и със

лебедка) 
Сортименти

при последователна работа изисква се 200 m 31 дневна
производителност 20 m 3

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Приспособени селскостопански трактори

обикновено 500-1000 mдължина на коридорите0,5 - 1 м 3 / m↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Подвижни лебедкиСортименти

до 20 mстранично привличане на товарите150 m 3 (100) ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Късометражни въжени линии

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

при последователна работа изисква се 300 m 31 дневна
производителност

от 30 до 70 m 3

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Специализирани горски трактори

(с лебедка, грайфер или
манипулатор)  

Цели стъбла

d 
ср. до 25cm до 17 m странично привличане на

товарите (икономично) 
при 200 - 300 m3/1-о

местоположение

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ →→→→Късометражни въжени линии

URUS II, К 400 
SKM 10

d 
ср. = 18 – 25cm до 17 m странично привличане на

товарите (макс. възможно)
20 - 40 m3/коридор

при 100 - 200 m3/
1-о местоположение

↑↑↑↑Късометражни въжени линии

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

Сортименти

ЗабележкаМинимум икономически

обем

Направление

при извоза

Извозни

машини

Метод
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Най-често срещани позиции при работа на въжените линии на
труднодостъпни терени
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Процес на работа на въжените линии
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Съвременни технологии за добив на дървени материали
с въженокранова система на труднодостъпни терени
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Въжено-кранова система
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Високопроходим форвардер
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Извоз на дървени материали с балон
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Извоз на дървени материали с хеликоптер
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

1. Липсата и влошеното състояние на техниката, технологиите и
организацията на работа е причина за разпокъсаност и увеличаване
броя на сечищата и оттам до увеличаване на разстоянията за извоз, 
намаляване на единичния обем и обема на отсечената маса, 
увеличаване на производствените разходи и т.н., които пряко влияят
върху нивото на развитие на отрасъла.

2. При усвояване на дървесината във временно недостъпните 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.

3. При някои басейни има условия за транспортно усвояване на
дървесината с помощта на повече от една късометражни въжени
линии, но липсата на такива е причината за ниската степен на
механизация и влошаването на икономическите показатели.
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4. Горскопътната мрежа за усвояване на дървесината във временно
недостъпните басейни в България липсва или състоянието й 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.

5. Дългите разстояния на извозване увеличават разходите за
производство и ограничават използването на целия горско-
дървесен ресурс.

6. Гъстотата на горскопътната мрежа в България трябва да бъде
доведена до минималното необходимо равнище - в първия етап до
1,5 пъти повече в сравнение с досегашната, т.е. да стане 10-12 m/хa, 
с тенденция да се увеличи по-късно до оптималната - 2 пъти, която
е 14-16 m/хa. 

7. В момента гъстотата на горскопътната мрежа не гарантира
ефективни условия за устойчиво управление на горите и
горскoдървесната продукция.
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8. За да има достатъчен достъп до временно недостъпните
басейни, то трябва да се изградят нови горски пътища или да се
ремонтират старите с прилежащите им съоръжения, като
гъстотата да бъде в порядъка 7-8 m/хa. Това е достатъчно на
първо време за мобилни въжени линии, т.е. с дължина до 800 m
в комбинация със специализираните трактори за извоз на
добитата дървесина.

9. В бъдеще традиционните дърводобивни методи с помощта на
моторни триони и трактори постепенно трябва да се заменят по
целесъобразност с по - високотехнологични модернизирани
технологии на базата на форвардери, процесори и поне да се
направят опити с използване на харвестери и т.н. По този
въпрос имаме разработена концепция от нас.
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Благодаря за вниманието !!


