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За периода от 2001 до 2016 г. са извършени изследвания в областта на 

механизацията на дейности в горското стопанство и по-специално в разсадниковото 

производство и семедобива, механизация на дърводобива, горски транспорт, както и в 

областите биоенергетика, горска политика и икономика. Приносите от публикуваните 

научни трудове и резултатите от участието в научно-изследователски проекти, 

тематично могат да бъдат групирани в четири основни направления: научни, научно-

приложни, приложни и методични.  

 

 

I. Приноси по дисертационния труд 

  

1. Дефинирани са положителните и отрицателни характеристики на 

европейските семедобивни станции с годишен капацитет, сходен на този у 

нас, и са анализирани няколко подходящи комплексни технологии. Избран е 

най-удачният и приемлив за нашите условия проект и е разработена 

концепция, технология и комплекс от машини за попартиден добив на семена 

от иглолистни дървесни видове.  

2. Въз основа на задълбочено научно проучване и анализ, се предлага 

подходяща комплексна технология за предварителната подготовка на 

шишарките и добива на семена от иглолистни дървесни видове, с помощта на 

съвременни вносни, и на специално разработени за целта нови технически 

средства.  

3. Създадена и изпитана е оригинална лабораторна сушилня, позволяваща 

едновременното сушене на шишарки от бял бор, черен бор и обикновен 

смърч. Изследван е процеса на послойно сушене на шишарките и са 

установени оптималната дебелина на слоя шишарки за сушене, механизмът 

на отваряне на шишарките и влиянието на продължителността на този 

процес върху динамиката на техния обем, абсолютната им влажност, 

семенният добив и качеството на семената. 

4. За първи път в науката са разработени следните уникални методики за 

определяне на физико-механичните и технологични свойства на шишарките 

като материал за сушене:  

- Методика за определяне на изпарителната повърхност на затворени (свежи) 

шишарки;  

- Методика за определяне на изпарителната повърхност на отворени 

(изсушени) шишарки; 



- Методика за определяне на порьозността на шишарките в насипно 

състояние. 

5. Разработени и изготвени са идеен проект на районна горска семедобивна 

станция и конструктивна документация на машините и съоръженията, 

необходими за нейното функциониране. Проектирана, изградена и изпитана 

е най-голямата у нас семедобивна станция за попартиден добив на семена от 

иглолистни дървесни видове с годишен капацитет на преработка на шишарки 

от 40 до 120 t. За осъществяването на проекта е разработена нова концепция 

за горското семепроизводство и уникална технология за попартиден добив на 

висококачествени семена, чрез послойно сушене на шишарките. 

6. За първи път в областта на сушилната техника и технология е разработен и 

внедрен уникален принцип на запълване и изпразване на сушилните колички, 

отличаващ се с подвижни дъна на стелажите. Запълването се осъществява 

отгоре като най-напред се запълва най-долния стелаж, а втори, трети и 

четвърти са отворени. На следващия етап се затваря и запълва втори стелаж, 

а трети и четвърти са отворени и в тази последователност се запълват и 

останалите стелажи. Изпразването на стелажите също става последователно в 

посока от първи стелаж нагоре. 

7. Разработени и внедрени в практиката са малки комбинирани семеочистващи 

машини за обработка на малки партиди семена в семедобивните станции, 

което позволява добива на селектирани посевни материали. Проведени са 

изследвания върху различни параметри на процеса на обезкриляване на 

семената. 

8. Разработени и внедрени за нуждите на семеконтролните станции у нас са 

Якобсенови кълнителни апарати за изследване на лабораторната кълняемост 

на обработваните семена.  

9. Разработени, създадени и изследвани са следните нови технически средства:  

-  конструкция на складовото стопанство с конвективно отопление; 

- барабанна почистваща машина за предварително отделяне на механичните 

примеси и дребните стерилни шишарки; 

- многоетажни стелажни колички и пълначна машина за тяхното зареждане; 

- депалетизатор; 

- сушилна камера за едновременна обработка на шест стелажни колички; 

- крик машина;  

- обезсеменяващ комплекс за отделяне на семената от отворените шишарки. 

10. На базата на комплексни технологични изчисления е изготвена техническа 

документация за изграждане на стелажната сушилна, включващи: 

- определяне на габаритните размери на съоръженията; 

- пълни топлинни и аеродинамични изчисления на сушилната камера;      

- пресмятане на общите загуби на топлина;  

- изчисляване на необходимите калорифери; 

- определяне на аеродинамичните загуби; 

- определяне размерите на въздухопроводите. 



11. Извършено е комплексно изследване на работата на новата сушилня и 

процеса на обезкриляване на семената. Определени са корекционни коефициенти за 

бърза и точна оценка, във връзка със заплащането на дейностите по добиване на 

шишарките. Проведени са многократни производствени изпитания на семедобивната 

станция и са постигнати важни научно-приложни резултати. Дадени са препоръки за 

подобряване на организацията и управлението на нейната работа. 

12. Създаден е важен от регионално и национално значение стопански обект, 

представляващ съвременно решение на един от основните проблеми в 

горскостопанската ни практика, какъвто е добивът на семена от основните иглолистни 

дървесни видове. Добиваните селектирани посевни материали са използвани за 

създаване на горски култури в районите на планините Рила, Пирин и Западни Родопи. 

 

 

II. Приноси извън обхвата на дисертационния труд 

 

Научни приноси 

 

1. Дефинирано е понятието девствена гора и са картирани девствените гори у нас, 

като са определени техните основни таксационни показатели. Определени са 

минималните площи, които дават възможност девствените гори да бъдат 

запазени от човешки или природни въздействия за по-продължителен период от 

време. Установено е, че районите с най-голям приоритет за опазване 

представляват просторни планински масиви с условно нефрагментирани горски 

и високопланински екосистеми в Старопланинско-Средногорския, Рило-

Пиринския и районите на Западни Родопи, Странджа и Западен Балкан. Горите в 

тях са определени с консервационна значимост на надевропейско ниво по 

няколко критерия, с фокус върху автохтонността и биологичното разнообразие. 

Предложени са мерки за тяхното запазване и включване към териториите на 

мрежата НАТУРА 2000 [17]. 

2. Разработена е нова технология за култивиране на пътеките в горските 

разсадници (плевене и последващо повдигане). Запазването на фиданките от 

механични повреди се осъществява чрез прекъсване на фрезерния вал над 

растящите фиданки, както и странично, чрез монтирането на сферични дискове. 

Теоретичната постановка е доказана чрез създаването и изследването на 

прототип, който показа отлични качества, напълно удовлетворяващи 

изискванията по международната система от машини,  клас 84 [40; 41; 42; 43]. 

3. Доразвита е теорията за устойчивостта на работните органи на култиватор, като 

са определени границите на вариране на ъгъла на тягите във вертикална равнина 

при многошарнирно окачване на работните органи. Определени са оптималните 

геометрични размери и силите, действащи на НУКН. Определено е равновесието 

на работа на навесния култиватор-наторител и е предложена нова конструкция 

на секцията [44]. 

4. Теоретично е доказано, че трудовите норми в дърводобива у нас не се 

подчиняват на закона за единичната маса, поради което себестойността на 



едрата дървесина се натоварва с част от себестойността на дребната. Създадени 

са нови начални условия, за разработване на реални норми, отговарящи на 

съвременните условия на добива на дървесина у нас. Новите моменти включват 

заменянето на стъпаловидните и зигзаговидни криви с гладки, което значително 

повишава точността на нормирането. Въведени са поправъчни проценти вместо 

категории сечища и извозни пътища и е въведено съвременно разбиране на 

нормите като оценка на минималния разход на време и пари. Въведени са норми 

за прокарване на тракторни пътища, както и за редуциране на поправъчните 

проценти според степента на разпространение на съответния фактор [18, 19]. 

5. Направен е анализ на известните формулни методи за определяне на цените на 

корен  и е приведено доказателство на формулата на Шенрок. Изведена е 

модификация на отрасловия метод, която е частен случай на формулата на 

Шенрок, въз основа на което са направени изводи относно приложимостта на 

известните формули. Посочени са положителните и отрицателни 

характеристики на прилаганите у нас тарифни системи за дървесина на корен и е 

определена тяхната роля като икономически инструмент на държавната горска и 

социална политика. Дадени са препоръки сечищата да бъдат категоризирани по 

трудност, т.е. по производствени условия, при което се изравнява процентната 

печалба от всяко сечище със сходни таксационни описания [25, 26, 31, 33]. 

6. Установено е влиянието на промяната на средствата за извоз при добива на 

дървесина (коне, селскостопански трактори, горски трактори, късометражни и 

дългометражни въжени линии) върху спада на годишния добив на дървесина у 

нас, за периода преди и след 1990 г. Посочено е, че сред основните причини за 

този спад е прекратяването на инвестициите в нова, съвременна дърводобивна 

техника, както и изсичането на зрелите гори на удобни за работа месторастения. 

Установено е, че над 40% от зрелите гори са разположени на стръмни терени, 

поради което е предложено приложението на въжени линии за дърводобив в 

такива райони като икономически най-изгодно решение. Предложена е формула 

за оценка на разходите при дърводобива, на базата на цените и изчислителните 

методи и правилата за оценка на горите [21, 22, 23]. 

7. Създадена е нова методика за категоризиране на сечищата, в зависимост от 

тяхната трудност за усвояване на дървесината, което позволява по-точното 

определяне на цените на дървесината на корен [33, 55]. 

 

Научно – приложни приноси 

 

8. Създадена е методика за извеждане на съвременни норми за дърводобива у нас, 

на чиято основа са предложени таблици за нормиране на труда в дърводобива  

чрез подбор на уедряване на оригиналните средноевропейски стандарти и 

съобразяване на всички производствени условия. Установени са коефициентите 

на изпълнение чрез сравняване на разчет и отчет. Нормите са внедрени в 

горското стопанство от началото на 2007 г., а началната цена на всеки търг за 

дървесина у нас се изчислява чрез софтуер, разработен на тяхна база [18, 19]. 



9. Направен е преглед на положителния опит и е доразвита теорията за добив, 

съхранение и преработка на недървесни горски продукти (горски плодове, гъби 

и билки). Представени са действащи, авторски разработки на съоръжения и 

машини, както и на температурни режими за сушене на различни видове 

недървесни горски продукти [20]. 

10. Определено е годишното ползване на биомаса (дърва за горене, брикети, пелети 

и чипс) у нас и са представени факторите от които зависи тяхното търсене и 

предлагане на пазара на дървесина. Установено е, че промишленият добив на 

енергия от дърва се ограничава в оползотворяването на кората и технологичния 

отпад от дървопреработвателната промишленост. Посочено е, че коефициентът 

на полезно действие на отоплителните агрегати на населението е сравнително 

нисък. Направени са прогнози за появата и динамичното развитие на пазар за 

битови и промишлени агрегати, работещи със стърготини [45, 46, 58, 64, 67].  

11. Установено е, че верижните трактори ТДТ – 55 Онежец не създават условия за 

ерозия на почвата в горите, а техните вериги „накъсват”, скарифицират 

повърхностния почвен слой и съществуващия тревен чим, при което създават 

условия за по-лесното покълване на семената на горскодървесните видове, 

подпомагайки по този начин процесите на естествено възобновяване в горските 

насаждения [49]. 

12. Извършен е икономически анализ на влиянието на демократичните реформи 

върху развитието на горския отрасъл у нас. В резултат на анализа на данните за 

годишния добив на дървесина през последното десетилетие, е установено, че той 

представлява едва половината от годишния прираст на дървесина в горските 

насаждения. Представено е процентното разпределение на стоящия дървостой 

по класове на възраст и бонитети. Посочена е технологията за добив на 

дървесина, в зависимост от условията на работа, като е акцентирано върху 

наклона на терена [27, 28]. 

13. Установено е влиянието на заточването на ножовете и контраножа на 

барабанната секачна машина BIBER-70 (Eschlböck) върху нейната 

производителност и качеството на добивания чипс. Определен е коефициента на 

използване на работното време на машината по чистото работно време. 

Доказано е, че производителността на машината зависи правопропорционално 

от обемната плътност и дължината на материалите. Предложени са мерки за 

подобряване показателите на машината, въз основа на оптимизиране на 

периодите на мокро и сухо заточване на ножовете [36, 38, 39, 59, 60, 71]. 

 

 

Приложни приноси 

 

14. Конструирана и създадена е навесна фреза лехообразувател ФЛ – 125 Н за 

оформяне на посевните лехи в горските разсадници, състояща се от три отделни 

модула, всеки от които изпълнява определена операция в разсадника, което 

позволява разширяване на нейното предназначение. Изследвана е работата на 

машината при фрезоване и ефикасността й при унищожаване на плевелите по 



ширината на лехата. Установено е, че конструкцията на машината е надеждна и 

удовлетворява агролесовъдските изисквания към машинния теснобраздов посев 

на семена. На база на стандартната фреза са произведени над 20 броя машини 

[40, 41]. 

15. Анализирана е икономическата ефективност от приложението на различни 

извозни средства на дървесина, прилагани у нас. Установена е средната дневна 

производителност на земеделските трактори, пригодени за работа в горите, 

която е около 14 m
3
. Специализираните трактори достигат производителност, 

надвишаваща 20 m
3
, но тя е значително по-ниска от тази в европейските страни, 

където производителността е  с около 15 – 20% по-висока. Доказано е, че у нас 

тракторите работят предимно на стръмни терени, с наклон до 40% [22]. 

16. Изследвана е работата на малък верижен харвестер Neuson 8002 и е извършен 

мониторинг на операционното време и смените. Анализирана е хронометрията 

по време на работата при извеждане на сечи в незрели горски насаждения. 

Определени са общите стандарти за средни сечи. Установено е, че този тип 

машини е най–подходящ при извършване на отгледни сечи в иглолистни 

култури на възраст 20–40 години [27, 50, 51].  

17. Разработена и издадена е Инструкция за организацията, функцията и дейността 

на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях Наредба за 

залесяване и инветаризация на горските култури, която се прилага от 2001 г. [73, 

74].  

 

 

Методични приноси 

 

18. Доразвита е теорията за увеличаване на ефективността на горскостопанските 

операции чрез повишаване квалификацията на операторите на машини и 

работниците в горите. Установено е, че най-добрият подход при организация на 

курсовете за обучение на горски работници е провеждането им по места (ДЛ), 

като се използва техниката, с която разполага дърводобивната фирма, в 

съкратени срокове и при зимни условия, когато поради лошите метеорологични 

условия горските работници не работят. Установено е също, че през около три 

години е необходимо всеки работник да преминава опреснителни курсове, с цел 

усвояването на техниката на работа с нови машини, методи и технологии [57]. 

19. Разработени, приети и утвърдени са програми за обучение на проектанти на 

въжени линии, специалисти по техника на безопасност, приемане и технически 

надзор на въжени линии. Разработена е програма за обучение на арбористи за 

работа на височини с моторен трион. 

20. Издадени са брошури за обучение на трактористи за работа със земеделски 

трактори в горите и за специалистите по технически надзор на въжени линии 

[75, 76]. 

 


