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1. Научни трудове по докторска дисертация на тема: „Създаване и изследване на 

семедобивна станция за добив на семена от иглолистни дървесни видове“ – 16 бр. 

 

1. Глушков, С. 2009. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на 

научната степен „Доктор на техническите науки” 

 

През периода 1988-1995 г. e разработена и създадена най-голямата и съвременна 

семедобивна станция у нас в гр. Разлог, която годишно преработва от 40 до 120 t 

шишарки от главните иглолистни дървесни видове. Вече 14 години с добитите семена 

изкуствено се възобновяват горски насаждения в планините Рила, Пирин и Западните 

Родопи. За осъществяването на проекта е разработена нова концепция за горското 

семепроизводство и уникална българска технология за попартиден добив на 

висококачествени семена. За изследването на физико-механичните и технологични 

свойства на шишарките и семената са разработени и създадени лабораторна сушилна, 

малка обезкрилителна машина и Якобсенови кълнителни апарати. За първи път в 

науката са разработени следните уникални методики:  

- за определяне на изпарителната повърхност на затворени (свежи) шишарки; 

- за определяне на изпарителната повърхност на отворени (изсушени) шишарки; 



   - за определяне на порьозността на шишарките в насипно състояние. 

Разработени и изготвени са идеен проект на районна горска семедобивна станция и 

конструктивна документация на машините и съоръженията. Разработен и внедрен е за 

първи път в сушилната техника и  технология, уникален принцип на запълване и 

изпразване на сушилните колички, при който дъната на стелажите са подвижни. Първо 

се запълва най-долния стелаж отгоре, като втори, трети и четвърти са отворени, след 

това се затваря и запълва втори, а трети и четвърти са отворени. Така последователно, 

на този принцип се запълват и останалите стелажи. Изпразването на стелажите става 

последователно от първи нагоре. 

Разработени, създадени и изследвани са следните нови технически средства:  

- конструкция на складово 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. 

Въз основа на задълбочени технологични изчисления е изготвена техническа 

документация, чрез която е създадена стелажната сушилна. Те включват: 

- 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. 

Извършено е комплексно изследване на работата на новата сушилня и процеса на 

обезкриляване на семената. Определени са корекционни коефициенти за бърза и точна 

оценка за заплащане на шишарките. Постигнати са важни научно-приложни резултати 

от производствените изпитания на семедобивната станция и са дадени препоръки за 

подобряване на организацията и управлението на нейната работа. Създаден е важен от 

национално значение стопански обект, представляващ съвременно работещо решение  

на един от основните проблеми в горскостопанската практика, какъвто е добивът на 

семена от главните иглолистни дървесни видове. 

 

 

2.  Гунев, Г., С. Глушков, М. Ковачка. 1990. Комбинирана семечистачна машина 

за добиване на иглолистни семена. Наука за гората, 2, 92-95, ISSN: 0861-007X. 

 

This machine is intended to move the seed wings and to clean up seeds of coniferous species 

such as Scots, Austrian, Bosnian, Macedonian and dwarf mountain pines, Norway spruce, etc. 

Its operation set includes: preliminary cleaning of the winged seeds according to their sizes 

and aero dynamical properties. The main units of the machine are: proportioning devices to 

feed the machine with intact and winged seeds, cylindrical sieves for cleaning and calibrating 



intact and winged seeds, cogged drum and a fan. The drum is with improved characteristics 

that allow moving of wings of big and small seeds without any damages. Air jet is vertical 

and adjustable, with a maximum velocity of 15 m/s. The set of replaceable sieves has been 

designed considering the size characteristics of the seeds. Expected capacity is 10-20 kg/h. 

 

 

3.  Глушков, С. 1994. Концепция за регионална горска семедобивна в гр. Разлог. 

Сборник научни доклади, Юбилейна научна конференция 125 години БАН и 65 години 

Институт за гората, София, 22-23 септември 1994 г., 336-344, ISBN: 954-14-0008-6. 

 

Началото на горското ни семепроизводство датира от 1924 г., когато са построени 

първите семедобивни у нас в Църватица и Борино. Към настоящия момент у нас са 

изградени общо 13 семедобивни с годишен капацитет на производство за последните 

10 години около 500 t шишарки. За съвременните условия на семедобив в нашата 

страна, когато масовите залесявания намаляват, а приоритет са културите с определени 

генетико-селекционни качества, е наложителна промяна на технологичния процес в 

семедобивните станции у нас. Подчелтава се необходимостта технологичният процес 

да осигурява преработка на малки партиди шишарки от 100 kg и задължително 

въвеждане на съвременен семеочистителен комплекс, който да осигурява качествено 

обезкриляване и почистване на семената. Като най-подходяща се препоръчва схемата – 

регионални семедобивни с годишен капацитет на преработка от 100 до 150 t, районни – 

до 50 t и местни – с капацитет до 10 t шишарки. В тази връзка като най-подходящ 

вариант се възприема проекта на шведската семедобивна на фирмата „Хилесхьог“ за 

преработка на малки партиди шишарки. Очертани са някои важни особености на 

шведската семедобивна, които представляват интерес за нашата практика, а именно: 

палетизация на складовото стопанство, което е предпоставка за механизиране на 

операциите и намаляване на делът на ръчния труд; стелажна сушилна, която позволява 

едновременно сушене на малки партиди шишарки с различен произход. 

Проектът за регионална семедобивна, изготвен в Институт за гората – БАН съчетава 

положителните страни на световния опит от една страна, както и разработени 

собствени технико-технологични решения, съобразени със сегашното състояние на 

семепроизводството в страната и препоръките на практиката. Той е приет от 

националната комисия по горско стопанство през 1989 г. и впоследствие разработен в 

Институт за гората през периода 1990-1994 г.   

 

 

4. Глушков, С. 1998. Проектиране на сушилня за сушене на шишарки от 

иглолистни дървесни видове. Сборник научни доклади, Юбилейна научна конференция 

с международно участие ,,70 години Институт за гората” 6-7 октомври 1998, София, 

387-392. 

 

Сушенето на шишарките трябва да осигури бързо и без загуби пълно извличане на 

семената, като същевременно са запазват напълно посевните им качества. За 

осигуряване на оптимални условия за протичане на процеса на изсушаване на 



шишарките при изкуствени условия, е необходимо да бъде акцентирано върху 

вътрешното обзавеждане на сушилната камера, разположението на шишарките по 

време на сушенето, начинът на отделяне на семената, равномерността на сушене и 

продължителността на процеса. В тази връзка, от особено голямо значение за 

рационалното организиране на процеса и за прилагането на икономически ефективни и 

безопасни за семената режими на сушене е изучаването и познаването на редица 

свойства и показатели, характерни за шишарките, особено на механизма на отваряне и 

затваряне на шишарковите люспи, който е свързан с хигроскопичните свойства на 

шишарките. Направени са технологични и топлотехнически изчисления, които 

включват определяне на габаритните размери на фигурата с материал, определане на 

габаритните размери на сушилната камера, анализ и избор на скоростта на циркулация 

на сушилния агент, разхода на топлина за изпарение, избор и изчисляване на 

калориферите, топлинната им мощнос и нагревната повърхност. В резултат на 

направения анализ и изследване работата на сушилната камера са избрани оптимални 

параметри и елементи за сушилното съоръжение. 

 

 

5. Глушков, С. 1998.  Новая технология для производство лесных семян хвойных 

пород в Болгарии. Научно-технические проблемы в развитии ресурсосберегающих 

технологии и оборудования лесного комплекса. Материалы международной научно-

практической конференции, 24-26 сентября 1998 г. Воронеж, 28-32. 

 

Проект лесного завода разработан Институтом леса БАН в 1990-1992 г., принят 

Национальной комиссией лесного семяпроизводства и выполнен фирмой „Сотико“ в 

1994-1995 г. в г. Разлог. Шишки очищаются на барабанной машиной от 

дополнительных механических премесей. Шишкохранилище подогревается болгарским 

котлом К-105 шестью калориферами. Корзины с шишками ставятся електрокаром на 

разгружающую машину, высыпающую их в приемный бункер наклонного 

транспортера, который заполняет тележки из металлоконструкций. В камерной 

шишкосушилке помещается шесть тележек с 24 партиями шишек по 100 кг. Камера 

объемом 42 m
3
 работает на двух режимах: рециркуляция сушильного агента и 

выбрасывание влажного воздуха. В зависимости от древесной породы, которая 

сушится, разработаны разные температурные режимы с продолжительностью сушки от 

9 до 12 ч. Максимальная температура достигает 60
о
С, а равновесная влажность падает с 

42 до7%. После высыхания шишек тележки вытаскиваются из сушилки и поставляются 

на машину, которая поднимает их на уровень приемного бункера обессеменительного 

барабана. Циклон высасывает крылатые семена в бункер очищающей машины, где они 

очищаются от пыли и мелких механических примесей. Далее очищенные семена 

обескрыливаются с помощью пальцевого обескрыливателя, затем окончательно 

очищаются и сортируются в машине „Петкус“. После етого семена закладываются на 

хранение в холодильную камеру, где пребывают в жестяных бидонах при температуре 

4-5
о
С. Качество добитых семян отвечает стандартам Европейского союза и позволяет 

экспортировать их в другие страны. В настоящее время наш семенной завод является 

самым современным, отвечая требованиям производства и текущего времени. 



 

6. Глушков, С. 1998. Съвременна технология за добив на семена от иглолистни 

дървесни видове. Сборник доклади „Съвременни технологии в земеделието- гаранция 

за качество и конкурентноспособност“, част II, Съюз на специалистите по качеството в 

България, София, 43-52.  

 

Проектът на регионална семедобивна станция е разработен в Институт за гората при 

БАН през 1990-1992 г. При разработването на проекта е използван достигнатия 

европейски опит в няколко семедобивни с подобен капацитет, както и няколко наши 

разработки, съобразени с препоръките на практиката. В основата на новата технология 

е заложена възможността за преработка на малки партиди шишарки – минимум 100 kg, 

което е събразено с поставените задачи за добив и производство на селекционирани 

посевни материали. Задължителен елемент в началото на технологичния процес е 

предварителното почистване на шишарките от механични примеси, което се 

осъществява в барабанна сепарираща машина. Запълнените с шишарки палети се 

нареждат в складовото стопанство за предварително подсушаване. Процесът на сушене 

в сушилната камера се управлява посредством автоматика, като максималната 

температура може да достигне до 70
о
С. Процесът на сушене продължава от 10 до 12 h, 

а производителността на сушилната зе един цикъл е 2.4 t. След изсушаване шишарките 

се обезсеменяват, а впоследствие семената се почистват и обезкриляват. Построената 

семедобивна в гр. Разлог, с уникалната за страната ни технология, е най-новата и 

съвременна станция за добив на висококачествени, селектирани посевни материали от 

иглолистни дървесни видове,  както в България, така и на Балканския полуостров. Тя 

обработва средно по 120 t шишарки за 3-4 месеца. 

 

 

7. Шехтов, Хр., С. Глушков, П. Мърваков, К. Маринов. 1999. Окончателен отчет 

по тема №571 между ЛТУ- НИС и НУГ ,,Установяване на оптимални технологични 

режими за обработка на шишарките и добив на семена от иглолистни дървесни видове 

в семедобивната на гр. Разлог”, София, 241. 

 

Отчетът е изготвен в съответствие с работната програма на договор (тема № 571 - 

ЛТУ), с възложител Националното Управление на Горите (НУГ), със срок на 

изпълнение януари 1999 г. – декември 1999 г. През посочения период бяха изпълнени и 

отчетени етапи Т1 (Разработване на задание за провеждане на технологично 

обработване на шишарки от различни иглолистни дървесни видове, с цел добиване на 

жизнеспособни семена и за конструиране на машина за почистване на шишарките от 

механични примеси), етап Т-2.2.1. (Конструиране на на машина за почистване на 

шишарките от механични примеси,) и етап Т-2.3.1. (Провеждане на изпитание на 

съоръженията в семедобивната станция на гр. Разлог, и  провеждане на предварителни 

технологични обработвания на шишарки от различни иглолистни дървесни видове, 

съгласно утвърденото задание). В окончателния отчет е отразена работата по 

изпълнение на последния етап от договора – Т-2.3.3. и са включени препоръчителна 

технология за работа в семедобивната база, обхващаща препоръчителните режими за 



обработване на шишарките от изследваните от работния колектив дървесни видове – 

бял бор, черен бор, обикновен смърч и бяла мура, както и препоръчителните режими за 

изсушаване на билки, гъби и горски плодове. Включени са и обобщените препоръки за 

техническо усъвършенстване на семедобивната база, чието изпълнение ще подобри 

значително ефективността и качествота на нейната работа.  

  

 

8. Глушков, С., К. Маринов, П. Мърваков, Хр. Шехтов. 2000. Организация и 

управление на работата в семедобивната станция в гр. Разлог. Управление и устойчиво 

развитие, бр. 3-4, 186-191, ISSN 1311-4506. 

 

Разглеждат се мястото и ролята на семедобивната станция в гр. Разлог в процеса на 

добиване, доставка, приемане и обработване на шишарки от различни дървесни видове. 

Аргументират се възможностите й за увеличаване на количеството добивани семена, 

както и за разширяване на дейността й с производство на сушени горски плодове, 

билки и гъби. Предлагат се подобрени статут, организация и управление на станцията в 

духа на структурната реформа в горското стопанство в България. В семедобивната 

станция е внедрена съвременна технология за обработване на шишарките, която 

осигурява увеличен добив на семена, а ефективността на работа е в резултат на 

осигурените пълно отваряне на шишарките при тяхното изсушаване и цялостно 

отделяне на семената от тях.  

 

 

9.  Мърваков, П., С. Глушков, К. Маринов, Х. Шехтов. 2000. Система за 

циркулация на сушилния агент в сушилня за шишарки, горски плодове и гъби. 

Лесовъдска мисъл, бр. 1, 97-105, ISSN: 1310-5639. 

 

Изградената в Разлог съвременна семедобивна станция разполага с уникална 

конструкция на сушилната за шишарки и е предназначена за добив на семена от 

иглолистни дървесни видове от района на Западни Родопи, Рила и Пирин. Проведено 

бе изследване на режимите на циркулация на сушилния агент в сушилната камера, с 

цел оптимизация на процеса на сушене на шишарките. Установено бе разпределението 

на скоростите на сушилния агент в камерата, която позволява равномерно изсушаване 

на шишарките. Дадени са препоръки към системата за автоматично регулиране, които 

ще подобрят бъдещата работа на сушилния процес и ще доведе до подобряване 

реакцията на системата и следователно подобряване качеството на изсушените 

шишарки и семена. 

 

 

 

 

 



10.  Мърваков, П., С. Глушков, К. Маринов, Х. Шехтов. 2000. Режими на сушене на 

шишарки в семедобивна станция “Разлог”. Лесовъдска мисъл, бр. 2, 90-99, ISSN: 1310-

5639. 

 

Сушенето на шишарките се извършва на два етапа: предварително сушене при 

температура около 15-18
о
С и същинско сушене, което се осъществява при температура 

до 50
о
С, като влажността на шишарките при първия етап спада под 30%, а при втория 

окончателно до 7-12%. Изведени са емпирични уравнения за продължителността на 

сушене, а по тях са построени кривите на сушене за четири главни дървесни вида: бял 

бор, черен бор, смърч и бяла мура. Определена е оптималната схема на работа на 

вентилаторите, при която процесът на сушене се характеризира с максимално 

влагоотделяне при най-голяма икономия на електроенергия.   

 

 

11. Глушков, С., И. Марков. 2006. Конструкция и технология на работа на машина 

за отделяне на механични примеси от шишарки. Международна научна конференция 

„Науката в условията на глобализацията през XXI век“, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г. 

том 1 „Растениевъдство“, Съюз на учените Стара Загора, 51 – 54, ISBN: 954-9329-27-5. 

 

Despite of the changed economical conditions in our country main method for forest 

resources reproduction still remains the artificial renovation, which could be realized via 

seeds or seedlings plantation. The main requirement for the plantation materials is to be with 

good quality in heredity and germination. To ensure the necessary crop seed qualities from 

coniferous species  it is obligatory to undergo preliminary activities, which includes the 

extraction of seeds from cones, taking the seed wings off, cleaning from artifacts, drying to 

optimal for conservation humidity, etc. A machine for preliminary separation of mechanical 

artifacts as small branches, needles, cone scale rests, undeveloped cones, small stones, as well 

as open and empty cones. The problem of the separation of sterile Pinus sylvestris cones is 

solved which are the smallest ones in comparison with other species, and significantly worse 

the quality of the plantation materials obtained.     

 

 

12.  Глушков С., И. Марков. 2006. Оценка и заплащане на шишарките при 

приемането им в семедобивните станции. Международна научна конференция 

„Науката в условията на глобализацията през XXI век“, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г. 

том 1 „Растениевъдство“, Съюз на учените Стара Загора, 55 – 60, ISBN: 954-9329-27-5. 

 

In the seed production stations cone are mainly from main coniferous species used in our 

country. The most used are the seeds from Pinus sylvestris and Pinus nigra. Receiving and 

drying of the cones is done upon order based on the ecotypes, biotypes, provenances and 

forms which enables obtaining of plantation materials with the best heredity characteristics.  

During the collection and delivering of the cones their absolute humidity is Wd>45%. At this 

humidity the payment is realized while receiving in the seed production station. After their 

preliminary drying in the store from 1000 kg cones entered it with 45% humidity the loss 



established is about 325 kg and the conditional humidity reaches 20%. This is one of the main 

reasons for losses in seed drying in seed production stations. This paper suggests correction 

coefficient enabling adjusting the cone weight at delivering. 

 

 

13. Маринов, К., С. Глушков. 2007. Изследване на процеса на обезкриляване на 

семена от бяла мура (Pinus рeuce) при работа с обезкриляваща машина с непрекъснато 

действие. Национална научна конференция, Млади учени, София, 14-31. 

 

За първи път у нас са представени резултати от процеса на обезкриляване на семена от 

бяла мура (Pinus peuce) при работа с палцев обезкрилител с непрекъснато действие, 

модел “Nordmark”. Въз основа на методите на регресионния анализ е планиран и 

проведен многофакторен експеримент върху изследвания процес. Изведени са 

математически регресионни модели, описващи изменението на качествените и 

количествените показатели на процеса в зависимост от състоянието на входните 

параметри. Построени са графични зависимости, изобразяващи изменението на 

степента на обезкриляване, запазване на жизнеспособността на семената, механичните 

повреди, причинени от машината и производителността на процеса, в зависимост от 

промяната на управляемите фактори. Получените от изследването резултати се 

използват в теорията и практиката за изследвания в областта на семепроизводството и 

конструирането на палцеви обезкрилители, а изведените регресионни модели се 

прилагат за установяване на най-ефективните режими за работа на изследваната 

машина при извършване на оптимизация на процеса по обезкриляване на семена от 

бяла мура.  

 

 

14. Маринов, К., С. Глушков. 2007. Оптимизация на процеса на обезкриляване на 

семена от бяла мура (Pinus рeuce) при работа с палцев обезкрилител. Национална 

научна конференция, Млади учени, София, 32-44. 

 

Оптимизационното изследване е проведено в съответствие с принципите на 

регресионния анализ за моделиране и оптимизация на технологични обекти. 

Използвани са семенни материали от автохтонни семенни насаждения от бяла мура в 

Пирин планина. За провеждане на изследването са използвани методите на 

многоцелевата оптимизация по обобщена функция на полезност. Тегловните 

коефициенти на различните целеви функции са определени по метода на експертните 

оценки. Най-добрите резултати на целевите функции, представляващи изходните 

параметри на изследването, са получени като максимални стойности на обобщената 

функция на полезност. В резултат от проведеното изследване са установени 

оптималните параметри на работа на изследваната машина за обезкриляване на семена 

от бяла мура. Получените параметри са заложени в Инструкция за работа с палцев 

обезкрилител “Nordmark” в районна семедобивна към ДДС Разлог. 

 

 



15.  Глушков, С., К. Маринов, И. Марков.  2009. Конструкция и технология на 

работа на малка комбинирана семеочистваща машина за добив на горски семена. 

International Science Conference “Economics and Society development on the Base of 

Knowledge”, 1-2 June, 2009, Stara Zagora, Vol. 1 „Agricultural studies. Plant studies“, 57 – 

62, ISBN: 954-9329-27-5. 

 

Разработен, създаден и изследван е прототип на малка комбинирана семеочистваща 

машина за обработка на иглолистни семена. Машината е предназначена за работа в 

семедобивните и семеконтролни станции у нас. Разработени са технологични режими 

за обезкриляване на семена от иглолистни дървесни видове. Установена е часова 

производителност от 2.3 до 3 kg/h за семена от бял бор, черен бор и обикновен смърч. 

Установено е, че стойността на хлабината между палците и цилиндъра съответства на 

хидравличния радиус на изтичане на семената. Този параметър може да бъде използван 

и прилаган при всички модели палцеви обезкрилители. 

 

 

16. Глушков, С., К. Маринов, И. Марков, Д. Димитров. 2009. Конструкция и 

температурни режими на работа на малка сушилна за добив на горски семена. 

International Science Conference “Economics and Society development on the Base of 

Knowledge”, 1-2 June, 2009, Stara Zagora, Vol. 1 „Agricultural studies. Plant studies“, 57 – 

62, ISBN: 954-9329-27-5. 

 

Семедобивните станции у нас имат средногодишен капацитет за преработка на около 

10 t шишарки от основните иглолистни дървесни видове, иползвани за залесяване, а 

именно: бял бор, черен бор и обикновен смърч. Технологичното и техническото 

състояние на тези семедобивни понастоящем налага необходимостта от тяхната 

скорошна модернизация и внедряване на съвременни малки сушилни за попартиден 

добив. За тази цел е създадена и конструирана малка електрическа стелажна сушилна. 

Конструкцията на сушилната е изключително опростена, евтина и надеждна, и може да 

бъде използвана за сушене на шишарки, реси, шушулки, семена и всякакви горски 

плодове. Предложени са температурни режими за работа на сушилната. От 

изследванията върху процеса на сушене на шишарките е определено, че оптималната 

дебелина на слоя за сушене е четирислойната за белия бор, и трислойната зе черния бор 

и обикновения смърч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Научни трудове след първо хабилитиране (2001 г.) – 23 бр. 

2.1. Книги и монографии– 4. бр. 

 

17.  Раев, И., и колектив - (С. Глушков) . 2006. Девствени гори в България. Virgin 

forests in Bulgaria. Под научната редакция на Drs. Peter Veen и проф. Иван Раев, София, 

128. 

 

За девствени гори са възприети както вековни гори на над 100-120 годишна възраст, 

така и дървостои на значително по-ниска възраст, тъй като те са фази от развитието на 

природните горски екосистеми. Минималните площи, които дават възможност 

девствената гора да бъде запазена от човешки или природни въздействия за дълги 

периоди от време, варират между 20 и 30 ha. Установените при това научно изследване 

девствени гори представляват около 2.9 % от общата площ на българските гори или 

общо 103 356,1 ha, като най-малко 180 000 ha високостъблени гори на възраст над 100 

години не са обследвани все още. Установено е също, че районите с най-голям 

приоритет за опазване на девствените гори в България представляват сърцевината на 5 

просторни планински масиви с условно нефрагментирани горски и високопланински 

екосистеми - Старопланинско- Средногорски район (175,000 ha гори), Рило-Пирински 

район (160,000 ha гори), Западни Родопи (165,000 ha гори), Странджа (105,000 ha гори) 

и Западен Балкан (60,000 ha гори). Това са основните водосбори на България, както и 

райони за перспективен екологичен туризъм. Горите в тях са определени с 

консервационна значимост на надевропейско ниво по следните критерии: минимална 

площ на горите 50,000 ha; автохтонните коренни гори заемат минимум 70%; горската 

растителност, флора, микота и фауна са подчертано автохтонни; видовете от 

гръбначната фауна имат жизнени популации или са част от жизнени мета- популации; 

на територията има постоянно присъствие на едри хищници (мечка, вълк, рис); 

населението е под 5000 жители, а гъстотата е под 5 души/km
2
; площта на земеделските 

земи е максимум 15% от тази на горите; територията не се пресича от магистрален път. 

 

 

18.  Марков, И., С. Глушков. 2008. Норми и разценки в дърводобива. Издателство 

„Авангард Прима“, 153, ISBN: 978-954-323-366-3. 

 

През 2004 г. след Конкурс по Закона за обществени поръчки Национално Управление 

по Горите (НУГ) възложи на екип от Институт за гората да изготви актуализация на 

трудовите норми на дърводобива. С това НУГ искаше да получи надежден инструмент 

при изготвяне на разчетите за добивните разходи. Екипът пристъпи към работа с 

убеждението, че действащите трудови норми на дърводобива имат съществени 

методически недостатъци. По-специално, те не са съобразени в достатъчна степен със 

Закона за единичната маса, и то от времето на тяхното възникване, още през 50
-те

 

години на миналия век, вследствие на което досега едрата дървесина се натоварваше 

със себестойността на дребната. Поради тази причина беше предприето проучване на 

състоянието на въпроса в развитите европейски страни – Германия, Чехия, Полша и 

Русия.  



Новите моменти в нормите на дърводобива са главно следните: 

- Стъпаловидните и зигзаговидни криви бяха заменени с гладки, с което 

значително се повишава точността на нормирането; 

- Вместо категории на сечището и извозния път се въвеждат поправъчни 

проценти; 

- Въведено е съвременно разбиране на нормите като оценка на минималния 

разход на време и пари, който рядко се постига на практика; 

- Доразвити са текстовете за коефициента на изпълнение и нивото на 

разходите; 

- Въведени са норми за прокарване на тракторни пътища, които понякога 

предизвикват по-големи разходи от сечта и извоза; 

- Въведено е редуциране на поправъчните проценти според степента на 

разпространение на съответния фактор, което допълнително повишава 

точността на разчета и др. 

 

 

19.  Марков, И., С. Глушков. 2010. Сборник технически норми на дърводобива. 

Изд. Авангард, София, 320, ISBN: 978-954-323-627-5. 

 

В сборника са публикувани нормите на дърводобива от 2007 г. – текстовата част, 

нормите на време и коефициентите на трудност. Целта на новите норми на 

дърводобива е да бъдат уеднаквени икономическите условия във всички сечища. 

Изказва се необходимостта от адекватно оценяване на сечищата, което представлява 

общ интерес за три отрасъла – дърводобивни фирми и работници, лесовъди и 

дървопреработваща индустрия. В приложение е публикуван превод на германските и 

чешките норми, от които са изведени нашите норми до 2007 г. Извеждането е 

осъществено главно чрез подбор на уедряване, поради голямата детайлност на 

оригиналните средноевропейски норми. Чрез подбор и сумиране на 

средноевропейските нормативи са получени криви, които заменят досегашните 

стъпаловидни и зигзагообразни криви. За новите норми е характерно, че се държи 

сметка за всички производствени условия, а коефициентите на изпълнение намират 

практическо приложение. Коефициентите на изпълнение се установяват по 

статистически данни, чрез сравняване на разчет и отчет. В старите норми липсват 

корекционни проценти за въжените линии, а трудността на тракторния извоз се свежда 

до наклона на извозния път, без да се вземат предвид условията за формиране на 

товара. При липса в сборника на норми за даден вид работа (например при прилагане 

на нов или особен вид техника и технология), се разработват поправъчни проценти. 

Тяхното приложение се съгласува допълнително с РУГ и ИАГ. 

 

 

 

 

 



20.  Стоянов, Н., Вл.. Пиралков, М. Стоянова, Хр. Стойков, Д. Греков, П. Ценов, Н. 

Шабан, С. Глушков, Сл. Савев, В. Маринова, Г. Цанков. 2011. Предприемачество при 

оползотворяване на недървесните горски продукти. 4.3. Технология и съоръжения за 

съхранение и преработка на горски продукти. Издателство: Интел Ентранс, София 

2011, 84-89, ISBN: 978-954-2910-13-8. 

 

През последните години се наблюдава ясно изразена тенденция на все по-широко 

навлизане на лечебните и горскоплодните растения и гъбите в бита на хората, като 

предпочитанията са насочени към естествените находища от екологично чисти горски 

райони, което е стимул за по-широко организиране на тази дейност. Наличието на 

подходящи площи в горския фонд за култивирано отглеждане на някои горскоплодни и 

лечебни растения и гъби ще доведе до увеличаване на суровинната база и повишаване 

заетостта на населението в планинските и полупланински райони на страната. Целта на 

разработката е да се обърне внимание върху многообразието от ползи от горите, освен 

дървесината, и върху възможностите за добив, преработка и продажба на недървесните 

горски продукти, както и върху законовата база, която урежда тяхното стопанисване, 

ползване и опазване, за да подпомогне собствениците на гори и предприемачите, 

решили да развиват бизнес в тази област. Направен е преглед на положителния опит в 

ползването на недървесни горски суровини и продукти, както и на свързаната 

нормативна база. Установено е, че в повечето случаи ефективно оползотворяване на 

недървесните горски продукти може да се провежда при едроплощно горско 

стопанство, което предполага наличието на по-едра горска собственост или 

горскостопански сдружения. Анализът показва още, че съществуват възможности за 

по-целенасочено и всеобхватно ползване на недървесните горски ресурси, при спазване 

на законовите изисквания и опазване и обогатяване на биологичното им разнообразие. 

 

 

2.2. Публикации в международни и национални научни списания и поредици – 19 

бр. 

 

21.  Gluschkov, S., I. Markoff, M. Dzambazova. 2005. Zugtiereisatz in der Holzernte in 

Bulgarien-Betriebswirtschaftliche, oekologische und soziale Aspekte. Наука за гората, 1, 71-

81, ISSN: 0861-007X. 

 

Целта на това изследване бе да се определи състоянието и приложението на извоза с 

животинска тяга при добива на дървесина в България. Проучени бяха 10 лесничейства в 

района на Стара планина и Родопите през 2003 и 2004 г. Установено бе, че за извоз на 

средна и дребна дървесина се използват коне, които извличат дървесината  с помощта на 

верига или колесар. Волове се използват по-рядко, поради по-трудното им отглеждане и 

необходимостта от специални умения за водене и работа с тях. Обичайната дължина на 

секциите е от 4 до 6 m. При извоз на дърва разходите се променят от 6.5 до 12.5 лв/m
3
 

при разстояние от 100 до 900 m. При извоз на дребна и средна дървесина разходите са в 

диапазона от 11.3 до 19.5 лв/m
3
. Близки стойности имат и средните за страната стойности 

при механизиран извоз. Може да се приме, че разходите за извоз зависят основно от 



извозното разстояние и в по-малка степен от извозното средство. При извоз на средна 

дървесина на разстояние до 300 m най-изгодно е тегленето на верига, а при по-големи 

разстояния – на колесар. При извоз на дребна дървесина под 600 m се препоръчва 

изтеглянето на стъблата на връзки, които се нарязват заедно на 2-метрова технологична 

дървесина. На по-големи разстояния е по-изгодно дървесината да се нареже на 1-метрови 

секции и да се извози с по-голям брой коне. Извозът с коне е изгоден на разстояния до 

250 m, въпреки че у нас те се използват и при по-дълги разстояния. Високата дневна 

изработка на дърводобивниците, работещи с животинска тяга у нас, се дължи на 

наднорменото работно време и липсата на разходи за гориво и фураж. 

 

 

22.  Gluschkov, S., M. Dzambazova, I. Markoff. 2005.  Eine Rentabilitaetsanalise des 

Einsatzes moderner Traktoren fuer die Holzernte in Bulgarien.  Наука за гората, 2, 91-102, 

ISSN: 0861-007X. 

 

The subject of the investigation was to find out the most appropriate tractor for hauling of 

timber in the present conditions in Bulgaria. We studied 4 new tractors of different type, 

purchased in 2003 and employed in different forest districts in the country. The tractors were 

purchased under similar financial conditions credits from the agricultural fund. The natural 

conditions of 4 forest districts were similar: slopes from 32 to 40% and removal distances 

from 500 to 700 m. the observations were made both in summer and winter conditions. The 

productivity of the investigated tractors was obtained from the documentation in studied 

forest enterprises. For TAF, LKT and FENDT it was found out daily productivity respectively 

18.9, 19.7 and 21.3 m
3
 per day, but we observed significant variation from 4.5 to 30.0 m

3
, due 

to different factors (rain, personnel etc.). For the universal tractor UNIVERSAL-651M we 

established that daily productivity was 14.0 m
3
. The ratio 14:20 between the productivities of 

the universal tractor and LKT and TAF was similar to those reported by other authors. The 

relatively low productivity of the specialized tractors could be connected also with steep 

slopes, which were typical for Bulgarian forests. In case that the time for repairs and 

maintenance is about 7 to 14 days we assumed 220 working days per year, which is the full 

working time of workers in state forest enterprises, according to regulations. The daily 

working time was 6 h in winter and 8.5 h in summer. The interest employed of 8% is a real 

one (with subtracted inflation).and corresponds to the required profitability of investment of 

logging enterprises after KVF (the German “Kuratorium fur Wald und Forst wirstchaft”). It 

was found out that the cheaper tractors UNIVERSAL-651M and TAF had better profitability 

than the more expensive LKT and FENDT. That means that under the present conditions in 

Bulgaria the investment in expensive machinery is unprofitable. The results explain the 

market behavior of forest entrepreneurs, but not their middle-range perspectives which were 

determined by the prices and policy of EU. 

 

 

 

 



23. Markoff, I,  S. Gluschkov, L. Trichkov. 2005. An Index Method for Estimating of 

Harvesting Costs. Silva Balcanica, 6(1), 83-97, ISSN: 1311 – 8706. 

 

In investment decisions as well as in forest valuation procedures there is a demand for simple 

methods to predict or control costs. In this work, a formula for estimating the harvesting costs 

is proposed based on the prices and the calculation methods of Bulgarian regulation for forest 

valuation (The Regulation). The formula simply states that harvesting costs are proportional 

to skidding distance with percentage corrections for numerous other factors. It approximates 

very precisely the method of the above regulation and might be used for preliminary 

valuations. It also gives an idea to rank the forest stands according to the harvesting costs. 

Such ranking might be useful for planning and control of forest harvest. 

 

 

24. Роснев, Б., С. Глушков. 2007. Научен симпозиум по механизация и технологии 

в горското стопанство. Бюлетин на БАН, бр. 2(108) година XII, Sofia, февруари, 2007, 

ISSN: 1312-5311. 

 

Предоставена е информация за проведения през периода 24-28 септември 2006 г. 39-ти 

Международен симпозиум по механизация на горското стопанство – FORMEC-2006, 

който е организиран от Институт за гората, съвместно с Universitӓt für Bodenkultur – 

Wien, Department für Wald und Bodenwissenschaften, Institut für Forsttechnik. Изнесените 

на симпозиума докрлади са в следните направления: проектиране на горски пътища, 

механизация и технологии в горското стопанство и лесоползването, лесоопазване, 

икономика, екология и логистика. В края на пленарните сесии се проведоха дискусии 

по обсъжданите проблеми и се приеха насоки за бъдещо сътрудничество. 

 

 

25.  Марков, И., С. Глушков, 2007. Методи за определяне на цените на корен. 

Управление и устойчиво развитие,  1/2007, (16), ЛТУ, 135-142, ISSN: 1311-4506. 

 

Цените на корен са важен показател, който намира широко приложение при планиране 

и контрол на горското стопанство. В настоящата работа е направен обзор на известните 

формулни методи за определяне на цените на корен, които можем да наречем пазарен и 

отраслов. Приведено е доказателство в съвременен стил на формулата на Шенрок (т.е. 

на пазарния метод), с което се обосновава основополагащото й значение. Изведена е 

модификация на отрасловия метод, която е частен случай на формулата на Шенрок. Въз 

основа на това са направени изводи за приложимостта на известните формули. 

Приложимостта им зависи от безспорното определяне на входните величини: 

- при формулата на Шенрок – нормативната възвращаемост на дърводобива; 

- при отрасловия метод – планираният размер на ползването и необходимата 

издръжка на отрасъла. 

 

 



26.  Василев, З., М. Джамбазова, И. Марков, С. Глушков. 2007. Проучване на 

практическия опит по прилагането на тарифни такси за дървесина на  корен в България. 

Наука за гората, 2, 97-127, ISSN: 0861-007X. 

 

Направен е преглед на тарифните такси, действали у нас от въвеждането им през 1869 

г. до наши дни. Посочени са положителните и отрицателните страни на разгледаните 

тарифни системи, начинът, по който са били прилагани и обществено-политическите 

условия, при които са действали. Разгледана е ролята им като икономически 

инструмент на държавната горска и социална политика. Установено бе, че 

използването на тарифните такси не предполагат задължително продажба на 

дървесината на корен на фиксирана цена. Тарифните такси за дървесина на корен са 

били успешно прилагани през 90-те години у нас за определяне на приноса на горските 

стопанства към финансовия фонд на страната, от който са финансирани залесяванията 

и строителството на горски пътища. При настоящите условия, добре установените 

тарифни такси на корен могат да бъдат полезни при провеждането на търгове. Освен 

това тарифните такси могат да бъдат използвани за изготвяне на икономически анализи 

при планирането и контрола на дейностите в горите. 

 

 

27. Dvorak, J., S. Gluschkov, I. Markoff. 2007. Performance of the small tracked 

Harvesters in spruce stands. Наука за гората, 3, 77-85, ISSN: 0861-007X. 

 

Верижните харвестри са технологиите на второ място в системата за събиране на 

сортименти в Чешката република. Високата продуктивност на тази технология покрива 

изискванията и операционните разходи. Целта на това изследване е да се направи 

мониторинг на операционното време и смените на верижен харвестер N e u s o n 8002. 

Анализирана е хронометрията по време на работите по сечи в незрели горски 

насаждения. Статията е посветена на обема на иглолистни видове от 0,05 до 0,35 m
3
 

/дърво, което изисква за работа общо време от 65 до 128 sec. Общите стандарти за 

средни сечи са в интервала 0,10-0,36 работни h/m
3
. 

 

 

28. Gluschkov, S., I. Markoff, E. Findeisen. 2007. Forstwirtschaft in Bulgarien unter  

besonderer Berücksichtigung der Holzernte. Forst und Holz, 2, 36-40. 

 

Направено е кратко описание на природните дадености на страната и са представени 

данни за територията на горския и селскостопанския фонд. Представено е процентното 

разпределение на стоящия дървостой по класове на възраст и бонитет. Отчетено е, че 

преобладават средновъзрастовите гори, на възраст от 41 до 60 г. Посочено е, че 

горският отрасъл значително изостава в провеждането на отгледни сечи в иглолистни 

култури, на възраст 20-40 г. Направен е анализ на годишния добив на дървесина през 

последното десетилетие, като е посочено, че той представлява едва половината от 

годишния прираст на горските насаждения. Посочена е технологията на добив на 

дървесина, в зависимост от условията на терена, като е акцентирано върху наклона на 



терена. Показана е показана промяната на средствата за извоз (коне, селскостопански, 

горски трактори, късометражни и дългометражни въжени линии) за периода преди и 

след 1990 г.  

 

 

29. Markoff, I., S. Gluschkov, J. Dvořák. 2008. Lesnická Mechanizace v Bulharsku. (Forest 

mechanization in Bulgaria). Lesnická Práce, №3, 29-32, ISSN: 0322-9254. 

 

Описано е състоянието на горското стопанство в България след проведената 

приватизация и след отделянето на дърводобива от държавните лесничейства, когато те 

изпълняват само контролни функции. Отчетен е спад на годишния дърводобив, преди 

всичко от отгледните сечи, което се дължи най-вече на липсата на инвестиции в нова 

техника. Установява се значително увеличаване на добива с коне и неспециализирани 

транспортни средства (бракувана военна техника и камиони).  Същевременно се 

наблюдава намаляване на машинния извоз с трактори и въжени линии. Представена е 

класификация на терените, в зависимост от техния наклон, и е предвидена 

възможността за бъдещо приложение на по-съвременна техника като, каквато е 

системата харвестер/форвардер, както и на високопроизводителни въжени линии. 

Направен е анализ на стоящия дървостой, при което е отчено, че зрелият дървостой се 

намира най-често на стръмни терени, което изисква приложението на въжени линии за 

добива на дървесина. Посочват се възможности за закупуването на дърводобивна 

техника втора ръка от Германия и Чехия. 

 

 

30. Глушков, С. Л. Тричков, И. Марков, М. Глушкова. 2008. Използване на биомасата 

за отопление на обществени сгради в България – първи стъпки, Наука за гората, 2, 65-

75, ISSN: 0861-007X. 

 

Отоплението на обществените сгради в България през зимните месеци е един от 

основните проблеми на общините. В последните години поради липса на средства, 

отоплителните инсталации са амортизирани и снабдяването им с традиционните течни 

горива е затруднено. Като нова алтернатива на това е отоплението на сградите с 

енергийни трески (чипс). Анализирано е в техническо и икономическо отношение 

отоплението на три обществени сгради в гр. Ардино (две училища и една болница), 

където старата отоплителна инсталация е подменена с нова, изгаряща дървесна биомаса 

– чипс в периода 2006/08 г. Изследвано е качеството на дървесната биомаса по 

абсолютна влажност и размери, които съответстват на европейските стандарти. 

Преминаване отоплението на общинските сгради на възобновяеми енергийни 

източници ще позволи икономия от 30-50% на бюджетните им средства, с което ще се 

компeнсира в голяма степен сегашния им недостиг. 

 

 



31. Марков, И., Д. Георгиева, С. Глушков. 2008. Нови моменти при разценките в 

дърводобива. Управление и устойчиво развитие,  1/2008 (19), ЛТУ, 83-90, ISSN: 1311-

4506. 

 

В настоящата работа чрез новите технически норми на дърводобива е направен анализа 

на добивните разходи. Разценките и часовите ставки са изчислени с отчитане на 

материалните разходи, включително амортизацията и капиталовите разходи. Показано 

е, че цената за добива на 1 m
3
 дървесина зависи незначително от технологията на 

дърводобив, освен в случаите, когато се прилага за въжена линия. Делът на разходите 

за заплащане на труда, изчислен като процент от общите разходи, се променя 

значително в зависимост от използваната технология. Главните съставки на разходите 

са горивото, амортизацията, лихвите и работната заплата. Установено е също, че за 

разлика от от разценките, които са национални и дори регионални, нормите на време са 

интернационални и поне в Европа би следвало да се изработват и актуализират 

съвместно. 

 

 

32.  Маринов. К., Д. Ненов, С. Глушков. 2008. Изследване на работата на 

малогабаритен обезкрилител за обработка на семена от черен бор (Pinus nigra Arn.) и 

обикновен смърч abies Karst.). Лесовъдска мисъл, 1-2/2008 (36), 79-96, ISSN: 1314-3905. 

 

Обезкрилителят е предназначен за преработка на малки партиди (до 10 kg), основно за 

семена от иглолистни дървесни видове. Като се отчете тенденцията за намаляване на 

количеството на добиваните семена през последните години, този тип обезкрилители са 

особено актуални за нуждите на нашето семепроизводство. Проведено е 

експериментално изследване на работата на малогабаритен обезкрилител за 

установяване на ефективни и оптимални режими при обезкриляване на семена от черен 

бор и обикновен смърч. Получени са важни резултати относно качествените и 

количествени показатели при работа на машината. Въз основа на това са построени 

зависимости, изразяващи взаимовръзките на изследваните параметри. От тези 

зависимости са установени функционалните режими, при които се получават 

висококачествени семена. На тази основа са изведени и предложени оптимални режими 

за работа и управление на процеса. Получените резултати имат научен и практичен 

характер, с приложение в областта на горското семепроизводство и могат да се 

използват в семедобивните  и семеконтролните станции у нас. 

 

 

33. Марков, И., С. Глушков, Л. Тричков, Ст. Кънев. 2010. Категоризация на сечищата и 

цени на корен. Наука за гората, 1, 83-103, ISSN: 0861-007X. 

 

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 категория. 

 

 

34. Глушков, С. Ив. Марков, М. Глушкова. 2010. Техника и технология за попартиден 

добив на иглолистни семена в районна семедобивна станция в Разлог. Наука за гората, 

бр. 2, 85-99, ISSN: 0861-007X. 

 

Горското семепроизводство в България има създадени традиции от началото на 

миналия век, когато са започнали първите залесявания. От 1995 г. е пусната в действие 

най-новата семедобивна станция за попартиден добив на семена от малки партиди с 

тегло от 1 до 500 kg. Годишната производителност на съоръжението е над 100 t. 

Добитите шишарки са от отделни плюсови дървета, клонове от семенни градини или от 

семепроизводствени насаждения. Предварителното подсушаване на ,,свежите“ 

шишарки се осъществява в складово стопанство в метални бокс палети. Вътрешният 

транспорт се осъществява с помощта на електрокар. Сушенето на шишарките се 

извършва в стелажна сушилна, а обезкриляването на семената - в немски комплекс 

,,Strekel&Schreoder“.  

 

 

35. Глушков, С. Ив. Марков, М. Глушкова. 2010.  Изследване на процеса на послойно 

сушене на шишарки от иглолистни дървесни видове. Наука за гората, 3, 53-63, ISSN: 

0861-007X. 

 

Изследвана е промяната на дебелината на слоя шишарки в зависимост от влажността 

им. Проведени са изследвания от 1 до 5 слоя шишарки, като е определено нарастването 

на обема им и семенния добив в зависимост от продължителността на сушене и влагата 

на материала. Чрез определяне на оптималната дебелина на сушене на шишарките 

може да бъде определена дълбочината на сушилните рафтове на стелажните сушилни. 

Тази характеристика на сушилните е тясно свързана с правилното протичане на 

технологичния процес и с предотвратяването на смесване на семена от различни 

партиди шишарки, както и при конструирането на стелажни сушилни. При 

изследването, максимален добив е получен при сушенето на бял бор на 4 слоя, а за 

черен бор и смърч, съответно на 3 слоя шишарки.  

 

 

36. Spinelli, R., S. Glushkov, I. Markov. 2014. Managing chipper knife wear to icrease chip 

quality and rednee chiping costs, Biomass&Bioenergy, Vol. 62, March 2014, ISSN: 0961-

9534, 117-122. – Impact factor - 3.394 

 

Wood biomass is turned into industrial fuel through chipping. The efficiency of chipping 

depends on many factors, including chipper knife wear. Chipper knife wear was determined 

through a long term follow-up study, conducted at a waste wood recycling yard. Knife wear 

determined a sharp drop of productivity (>20%) and a severe decay in product quality. Dry 



sharpening with a grinder mitigated this effect, but it could not replace proper wet sharpening. 

Increasing the frequency of wet sharpening sessions determined a moderate increase of knife 

depreciation cost, but it could drastically enhance machine performance and reduce biomass 

processing cost. Since benefits largely exceed costs, increasing the frequency of wet 

sharpening sessions may be an effective measure for reducing overall chipping cost. If the 

main goal of a chipper operator is to increase productivity and/or decrease fuel consumption, 

then managing knife wear should be a primary target. 

 

 

37. Gluschkov, S., E. Findeisen, I. Markoff. 2014. Education of forest workers in Bulgaria. 

Silva Balcanica, 15(1), 20-29, ISSN: 1311 – 8706. 

 

The education of forest workers in Bulgaria has its traditions and a long history. It suffered a 

decline in the nineties, but enjoyed recently a revival. The mobile form of education was 

adopted. New education programs for chain saws, skidders, sky lines, cranes and log band-

saws were developed. In this paper, the knowledge of Bulgarian workers before and after an 

education course is investigated along with specific problems such as the use of professional 

work wear and the compliance with safety rules, etc. Problems due to working conditions, the 

condition of machinery and the mentality are considered. The indispensability of the 

standardization and certification of forest worker education in the EU is pointed out.  

 

 

38. Глушков, С. Р. Спинели, И. Марков, Н. Маганьоти, Ст. Стоянов, В. Чакъров, Св. 

Маджов. 2015. Изследване процеса на промишлен добив на енергийни трески със 

секачни машина BIBER-70. Наука за гората, 1, 2015, 107-125, ISSN: 0861-007X. 

 

Изследвана е производителността на секачна машина BIBER-70 (Eschlböck), при 

преработване на отпадъци от дървопреработването и мебелостроенето в енергиен чипс, 

както и главните фактори, които я определят. Паспортните данни са недостатъчни, 

предвид състоянието на машината и особеностите на суровината. Изследването е 

ориентирано към потребностите на фирмите-производители и потребители на чипс, 

главно за целите на контрола и планирането. Проблемите на конкретната изследвана 

фирма са типични за разширяващ се пазарен сектор. Предложена е методика, която 

позволява на практиците да се ориентират бързо в проблема. 

 

 

39. Глушков, С., Р. Спинели, И. Марков, Н. Маганьоти, Ст. Стоянов, В. Чакъров, Св. 

Маджов. 2016. Изследване производителността на роторна секачна машина BIBER-70 

при преработка на отпадъци. Наука за гората, ISSN: 0861-007X, (под печат). 

 

Изследвана е производителността на роторна секачна машина BIBER-70 в зависимост 

от продължителността на работа и износването на режещите ножове при преработване 

на отпадъци от дървопреработването  и мебелостроенето и добива на енергиен чипс, 

както и факторите, от които зависи този процес. В продължение на седем месеца е 



наблюдавана промяната на качеството на чипса, в зависимост от износването на 

ножовете. Предложени са нови конструкции режещи ножове, които са значително по-

евтини от оригиналните, както и схема за тяхното заточване. Постигнатата сменна 

производителност със секачната машина е 92.7 t с нови, оригинални ножове. 

Подчертава се необходимостта от заточване на ножовете не само в края на смените, но 

и по време на работа. При ръчно заточване  на режещите ножове се увеличава ъгълът 

им на рязане, което води до намаляване на производителността и увеличаване разхода 

на гориво. При насичането на дървесината със заострени ножове, добитият чипс 

отговаря на приетите европейски стандарти. 

 

 

2.3. Публикации в сборници от международни и национални форуми – 26 бр. 

2.3.1. Международни форуми – 22 бр. 

 

 

40. Глушков, С., М. Ковачка. 2001. Създаване на нова конструкция на навесна фреза-

лехообразувател ФЛ – 125-Н за работа в горските разсадници. In: Proceedings “Third 

Balkan Scientific Conference”, 2-6 October, vol. ІV, 210-215, ISBN: 954-90896-5-7. 

 

Изкуственото възобновяване на горските екосистеми и в бъдеще ще остане един от 

основните методи за съдаване на горски насаждения, независимо от навлизането на 

новите тенденции за естествено възобновяване. Както досега, така и в бъдеще, 

отглеждането на посадъчен материал с открита коренова система, ще остане най-

евтината технология за неговото производство. Съществена предпоставка за успеха на 

производството на стандартен посадъчен материал е оформянето на лехите за посев. В 

тази връзка се наложи необходимостта от конструирането и създаването на нова фреза-

лехообразувател ФЛ-125-Н, на базата на вече съществуваща, след отстраняване на 

нейните основни недостатъци. Едно от изискванията към машината бе да 

удовлетворява агролесовъдските изисквания за теснобраздов посев по схема 18-18-18-

18-88. Машината е конструирана на модулен принцип, като се състои от три модула, 

всеки от които изпълнява определена операция в разсадника, както съвместно, така и 

поотделно. След изработката на прототипа на машината се проведе неговото изпитание 

пред държавна комисия в разсадник „Зора“ ДЛ Стара Загора. Установено бе, че 

конструкцията на машината е добра и надеждна и удовлетворява агролесовъдските 

изисквания към машинния теснобраздов посев на дребни и едри семена. Трите модула, 

съставящи новата конструкция на машината могат да намерят приложение и за 

обработка на маточниците, както и за валиране на посевите в горските разсадници. 

 

 

 

 

 



41. Глушков, С., М. Ковачка. 2001. Изследване работата на навесна фреза-

лехообразувател ФЛ – 125 – Н. In: Proceedings “Third Balkan Scientific Conference”, 2-6 

October, vol. ІV, 216-221, ISBN: 954-90896-5-7. 

 

Целта на разработката бе да се проведе изследване на работата и установяване на 

качествените и експлоатационни показатели на фрезата-лехообразувател ФЛ-125-Н, 

при работата й в горските разсадници. Изследванията са проведени в посевното 

отделение на разсадник „Зора“ ДЛ Стара Загора, при подготовката на площите за 

пролетното засяване със семена от бял бор и черен бор. Качествените показатели на 

работа на машината са определени на база три профила (нисък – 10 cm, среден -20 cm и 

висок – 30 cm). Фрезата-лехообразувател ФЛ-125-Н се навесва към колесен трактор 

„ТК-80-Болгар“, от теглителен клас 1.4 кН. В резултат на изследването е установено, че 

създадената нова конструкция на фрезата-лехообразувател изпълнява 

предназначението си за оформяне на висока фрезована леха в горските разсадници, 

като профилът на лехата изпълнява напълно агролесовъдските изисквания, предявени 

към него. Опорно-регулиращият валяк на машината позволява спазването на зададената 

му височина на лехата. Новата машина напълно удовлетворява качествените 

изисквания по международната система машини клас 84. 

 

 

42. Глушков, С. 2003.  Конструкция и работа на навесен фрезов култиватор за 

обработка на пътеките в горските разсадници: Сб. “50 години Лесотехнически 

Университет”, София, 176-180. 

 

Създадена е нова конструкция на навесен фрезов култиватор, с помощта на който се 

отглеждат пътеките в горските разсадници. В съчетание с навесния управляем 

култиватор-наторител, използван за отглеждане на междуредията, се извършва пълно 

отглеждане на посевите в големите горски разсадници. Работата на двата навесни 

култиватора позволява създаването на оптимални за растежа и развитието на 

фиданките условия. От икономическа гледна точка тяхната работа позволява разходите 

за плевене да бъдат намалени с окло 60-72 пъти за разсадници, с площ около 150 dka. 

След изработката на прототипа на култиватора, той бе изпитан в горските разсадници 

на ДЛ Стара Загора – „Зора“ и ДЛ Мъглиж – „Ветрен“ пред държавна комисия, която 

установи, че конструкцията на машината е добра и надеждна, а работата му отговаря на 

агролесовъдските изисквания за обработка на почвата. Работата на навесния фрезов 

култиватор позволява възстановяване на профила на лехата, като параметрите са 

същите, каквито са след оформянето й с навесната фреза-лехообразувател преди 

посева. Чрез своята работа машината осигурява постоянни почвено-климатични 

условия по време на двугодишния период на растеж на семенищните фиданки в 

горските разсадници. 

 

 



43. Глушков, С. 2003. Изследване работата на навесен фрезов култиватор за обработка 

на пътеки в горските разсадници В: Сб.  “50 години Лесотехнически Университет”, 

София, 181-185. 

 

Създаденият нов навесен фрезов култиватор за обработка на пътеките в горските 

разсадници изпълнява дабре предназначението си като почти възстановява 

първоначалния профил на лехата. Конструкцията на машината е с намалена 

металоемкост и нейните елементи изцяло се изработват у нас. Това позволява тя да 

бъде препоръчана за изработка от фирмите по горско машиностроене у нас. 

Разтрошаването на почвата на агрегати с диаметър по-малък от 5 cm при 540 об/min е 

90.2%, което е с около 5-7% по-високо отколкото при обикновените почвообработващи 

фрези. Унищожаването на плевелите е 100%, което е характерна особеност на този тип 

машини. Оптималната скорост на движение на агрегата е 2.5-4.0 km/h, като при 

понижаването й качеството на работа не се подобрява, но при нейното увеличаване 

обработката се влошава значително. Новата машина напълно удовлетворява 

качествените изисквания, предявени от международната система машини, клас 84. 

 

 

44. Глушков, С. 2003. Устойчивост на хода и равновесие на навесен управляем 

култиватор наторител. В: Сб. Научни доклади “75 години Институт за гората”, София, 

414-422. 

 

Целта на работата бе да се определят границите на вариране на ъгъла α при 

многошарнирното окачване на работните органи, конкретизиране на неговите 

параметри и определяне на равновесието на работа на навесния култиватор-наторител. 

Установено е, че оптималният ъгъл на теглене α е в границите от 0 до -12
о
, като това 

осигурява устойчив ход на почвообработващия орган в работния диапазон h= 2-6 cm. 

Определени са оптималните геометрични размери и е предложена нова конструкция на 

секцията. Определени са силите, действащи на НУКН и са дадени условията за 

неговото равновесие. Резултатите могат да послужат при конструирането на нови 

почвообработващи машини, както за горското, така и за селското стопанство.     

 

 

45. Yovkov, I., K. Kolev, S. Gluschkov, I. Markoff, M. Dzhambazova. 2006. Investigation of 

the factors influencing the market of broagleaved piled wood in Bulgaria. In: 39
-th

 

International Symposium on Forestry Mechanization, FORMEC-2006, 24-28 September, 

2006, Sofia, Bulgaria, 48-55, ISBN: 978-954-91423-5-8. 

 

The supply of deciduous piled wood from forest road is predetermined by the value of timber 

harvesting costs. Nearly 54% in the changes of broadlived piled wood supply are due to 

variation in production costs. The extent of dependence is high (r=0.737). The compound 

function is descending. When timber harvesting costs increase, supply of deciduous piled 

wood slopes down. There is a high correlation (r=0.82) between broadleaved piled wood‟s 

reported values and timber harvesting costs increases with 1 BGN broadleaved piled wood‟s 



reported value increase with 0.92 BGN. There is also a significant dependence (r=0.57) 

between timber harvesting costs‟ value and the number of unemployed. Broadleaved piled 

wood supply from forest road does not depend on reported values of standing piled wood, 

which means that there is reserve for their increase with nearly 2 times. Demand of 

broadleaved piled wood from forest road does not depend on number of population and its 

income.  

 

 

46. Gluschkov, S., I. Markoff, K. Kolev, M. Dzambazova, R. Petrin. 2006.   Die 

Brennholznutzung in Bulgarien. In: 39
-th

 International Symposium on Forestry 

Mechanization, FORMEC-2006, 24-28 September, 2006, Sofia, Bulgaria, 110-118, ISBN: 

978-954-91423-5-8. 

 

Дървата представляват значителна част от ползването в горите на България. От тях 

почти половината се използват за енергийни цели, предимно като дърва за горене в 

домакинствата. Промишленото добиване на енергия от дърва се ограничава с 

оползотворяването на кората и технологичния отпад от дървопреработвателната 

индустрия. Коефициентът на полезно действие на печките и отоплителните агрегати на 

населението е сравнително нисък – до 60%. Въпреки, че някои от тях са доста 

усъвършенствани, те дават топлина само за домакински цели, не не и за стопански. Въз 

основа на тези факти може да се прогнозира появата и динамичното развитие на пазар 

за битови и промишлени агрегати, работещи със стърготини. Това развитие ограничава 

зависимостта  на България от внос на енергия и употребата на невъзобновяеми 

енергийни източници и ще срещне енергичната потреба на Европейския съюз. 

 

 

47. Markoff, I., J. Neruda, K. Klugmann, S. Gluschkov. 2006. Verleich der Leistungsnormen 

der Holzernte. In: 39
-th

 International Symposium on Forestry Mechanization, FORMEC-2006, 

24-28 September, 2006, Sofia, Bulgaria, 155-161, ISBN: 978-954-91423-5-8. 

 

In the present paper a comparison between Bulgalian, Czech and German standard time tables 

of logging operations is made. For the traditional technologies (without harvesters and 

forwarders) quite similar standard times have been stated. It was also found that the Bulgarian 

standard does not take sufficiently account of the timber size (the mean log volume) and 

should therefore be duly improved. 

 

 

48. Tassev, G., S. Gluschkov, I. Markoff. 2006. A Study of the Price Dynamics Influence on 

the Policy of Machinery Fleet‟s Renovation. In: 39
-th

 International Symposium on Forestry 

Mechanization, FORMEC-2006, 24-28 September, 2006, Sofia, Bulgaria, 247-249, ISBN: 

978-954-91423-5-8. 

 

Въз основа на уравнението на Волтер е развит математически модел, който описва 

параметрите и характеристиките на потока от неизправности на машини. В настоящата 



работа са представени зависимости, които задават живота на машините (срока на 

служба) в зависимост от цените и влиянието на растежа на цените върху политиката на 

закупуване на машини и обновяване на машинния парк. 

 
 

49. Gluschkov, S., I. Markoff. 2007. Implementation of caterpillar traktors in Bulgaria. In: 

Austro 2007, FORMEC-07 “Meeting the Needs of Tomorrows Forests: New Developments in 

Forest Engineering”, Oktober, 7-11, 2007, Vienna and Heiligenkreuz, Austria. 

 

The caterpillar tractors are very common in Russia and moreover unknown as a logging 

engine in the European Union. Bulgaria is one of the rare places where they could be seen to 

work on steep slopes. In the early 90s their use in forestry was object to ecological restrictions 

but they are used in Bulgaria nevertheless, although far not so massively as in Russia. On the 

other hand, some modern machinery with caterpillars like the heavy harvesters of Valmet and 

John Deer already operate in mountainous grounds which would be traditionally classified as 

“Seilgelände” or “cable ground”. That led us to the conclusion that a consideration of the 

caterpillar skidding tractors might be useful. Our investigations showed that the caterpillar 

skidders are quite productive and the ecological damage they cause is exaggerated. 

 

 

50. Markoff, I, E. Findeisen, S. Gluschkov, J, Dvorak. 2007. Full-mechanized harvesting in 

Bulgaria – the outlines of an upcoming market. In: Austro 2007/ FORMEC-07 “Meeting the 

Needs of Tomorrows Forests: New Developments in Forest Engineering”, October, 7-11, 

2007, Vienna and Heiligenkreuz, Austria. 

 

The full-mechanized forest harvesting with harvesters and forwarders has not yet been 

employed in Bulgaria, mainly because of financial reasons. However, the EU membership 

results in an improvement of the investment climate that is already sensed also in forestry. In 

the present study, a first prognosis of the up-coming market of heavy forest harvesting 

machines in Bulgaria is made, based on data about the Bulgarian forests and of Central 

European experience. The maximum annual volume for each machine type was calculated by 

multiplying its market share to the total annual volume of 5 500 000 m
3
. The conclusions 

have been made, based on an evaluation of data originated from the Forest Management 

Plans, which have not been conceived to plan machinery. To have better information, an 

inventory of a suitable number of sample plots would be necessary. 

 

51. Findeisen, E., I. Markoff, S. Gluschkov. 2008. Fully mechanized logging in Bulgaria - 

first steps and prospects. FORMEC-08, 41
-st

 International Symposium in Schmallenberg, 

Germany, 02-05 June  2008, Deutschland, 173-178, ISBN: 978-3-9811335-2-3. 

 

Snow and wind calamities have many times given impetus to higher mechanized logging in 

Germany. Now, something like that seems to happen in Bulgaria. An early snow in the 

western part of the Balkan mountain damaged in December 2007 beech stands with a growing 

stock of more than 300 000 m³ in the forest district of Vitinya and its surroundings. Some 100 



000 m³ of sawlogs have to be harvested before summer or they will become fuel wood and be 

sold at half price. The price of 42 €/m³ for beech sawlogs in Bulgaria is high enough to pay 

contractors from abroad to harvest them, where it is possible to do this by harvesters and 

forwarders. But the stands with higher inclination as about 35-40% are numerous. However, 

for cable crane systems is missing a real system of forest roads. Of course, snow and wind 

calamities are an extraordinary case. For ordinary cuts, harvester-andforwarder teams from 

abroad are not yet competitive in Bulgaria. The costs of fully mechanized logging have to be 

diminished 2 times in order to make it competitive against the logging technology with chain 

saws and tractors or animals. Our calculations show that modern machinery, operated by 

Bulgarian teams, might become competitive in the near future. 

 

 

52. Gluschkov, S., L. Trichkov, I. Markoff, M. Dzhambazova. 2008. Usage of biomass for 

house heating in Bulgaria - past and present. International Scientific Conference in Prague, 

Fakulta lesnicka a drevarska, 18-20 June, 2008, 33-43. 

 

From the data analysis is determined the percentage of price rise for half a year thus being the 

base for evaluation of economic profitableness of heating on different fuels. The highest 

percentage of price rise is established for naphtha and gas, 14.05 and 11.11% respectively, 

while for propane-butane and electric energy this percent is lower, 4.97 and 5.37%, 

respectively. Having mean annual inflation of 6-9 %, the prices of these fuels for half a year 

increased more than the rest because they are imported and their prices depend on the 

international market. From the imported fuels the lowest are the prices of brown coal, 2.09%, 

which shows that its market is with established economic and technical parameters. Rise in 

prices of the traditionally used in our country fuel – wood – is 2%, which is in the frame of 

reasonable, while for wood chips and puts is noted less increasing of the prices – 1.86 and 

1.45 % respectively (for delivering of distance  less than 60 km). The most interesting in this 

case is that the prices of wood pellets do not rise at all, which means that in our country there 

is no existing market for this fuel. 

 

 

53. Gluschkov, S., L. Trichkov, I. Markoff. 2008.  Utilization of wood chips for heating of 

public buildings in Bulgaria - first steps. Proceedings of 3
rd

 International Scientific 

Conference FORTECHENVI May 2008, Prague, 384, ISBN: 978-80-7375-182-1. 

 

In 2003 a fuel switch pilot project, funded under the Climate Change Initiative of the Japan 

Trust Fund at the World Bank installed wood chips boilers for heating of two schools and one 

hospital in the town of Ardino in the Rhodope Mountain, which were among the first installed 

in Bulgaria. The project aimed to stimulate forestry through better utilization of wood 

biomass, to reduce green house gases emissions trough switching off fossil fuel and to 

improve financial and social efficiency. However, our investigation proved that the project 

goals had never been achieved. The installed boilers can be fired both with wood chips and 

diesel oil. Initially, diesel oil was meant only to improve the combustion of wood chips, but 

for the two years since the boilers have been used, the combustion of diesel oil and wood 



chips has been 10:1 in favor of diesel oil. Thus, the municipality profited by renewing of 

heating installations, windows and ceilings, but the country did not achieve a contribution to 

reduction of anthropogenic emissions of green house gases according to the Kyoto Protocol it 

has signed. In our judgment, the main reason is the bad quality of the wood chips supply. We 

have appraised this quality based on the Danish standard, because there is no such Bulgarian 

standard yet. The result was that the wood chips available are suitable for small home boilers, 

but not for heating of public buildings. Indeed, their average humidity proved to be 53%, the 

wood chips in the range of 16 to 45 mm were 57% and the range of saw dust and bark below 

5 mm was 30.8%. With such a quality, the average room temperature in school and hospital 

rooms achieved through combustion of wood chips in the winters of 2006/07 and 2007/08 

was 15.7
o
C, which is not sufficient for the normal activities there.  

 

  

54. Gluschkov, S, L. Trichkov, I. Markoff, S. Kitanova. 2009. Investigation of the 

contemporary status for production and usage of wood Biomass for Energy Aims in Bulgaria. 

42
-nd

 International Symposium on Forestry Mechanization, FORMEC
-
09, 21-24 June, 

Kostelez n. C.l./ Prague-Czech Republic, 153-159, ISBN: 978-80-213-1939-4. 

 

As the firms producing briquettes and pellets are private, so some data as annual productivity, 

prices, markets, technologies, etc. are of firm secret. This is the reason the data presented do 

not to pretend to be precise, but it is verified at least with two sources. After the interviews 

took place with producing firms owners could be drown the following conclusions: Nowadays 

the unused biomass could be evaluated as 7 mill m3 per year or 5 mil t with energy content 

about 13TWh; There is sustainable demand and supply in our country only for fire wood. 

During the last 5 years their demand increases constantly and is within the frames of 3 500 

000 t to 4 000 000 Uy; The annual briquettes production in our country about 5000 t; The 

annual production of pellets is about 65 000 t; The annual export of fire wood for neighboring 

countries is about 200 000 t; The annual export of briquettes for neighboring countries is 

about 1500 t, and in our country are burnt 3500 t. The annual export of pellets for ltaly and 

other European countries is about 60 000 t, and in our country are burnt 5000 t. 

 

55. Markoff, I., S. Gluschkov, L. Trichkov, S. Kunev. 2009. Classification of Timber Land 

and Stumpage Prices. 42-nd International Symposium on Forestry Mechanization, FORMEC
-

09, 21-24 June, Kostelez n. C./ Prague-Czech Republic, 293-306, ISBN: 978-80-213-1939-4. 

 

Stumpage prices are the prices of a non-cutted wood which the buyer fells and transports at 

his own expenses. During some periods of our past the stumpage prices have been set up by 

using a two-input tables, the rows of which corresponded to the various sortiments, while the 

columns corresponded to the category of difficulty. The category of difficulty is defined as a 

group of plantations of equal production conditions. For two plantations of the same category 

the prices for identical sortiments should be the same. Suppose both plantations possess equal 

rate characteristics, then their total prices have to be the same as well. 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, e.g. where they are high and where 



they are low. The categorization in the past, following a Russian pattern, has been based 

mainly or uniquely on how far the railway network was situated. Such approach, however, is 

not appropriate for compactly populated countries. This drawback, however, does not imply 

that one should renounce the table presentation. In the present report a table presentation 

which to be built up on the ground of the technical standards of timber industry, accepted in 

2007, is searched for. It is possible a tabular presentation for stumpage prices, calculated by 

the timber technical standards. The accuracy of the tabular presentation is ±2.5 BGN/m
3
. 

Tariff rates should be calculated according to the common timber technology. Such prices 

comprise some premium for progressive companies and some penalty for those lagging 

technically behind. 

 

 

56. Glushkov, S. 2010. Investigation of Austrian Experience in Usage of Wood Biomass for 

Energy Purposes. Forest Energy Observer, Publ. COST Action FP0902, Metla, Finland. 1- 8, 

ISSN-L: 1799-5876. 

 

Usage of wood biomass for energy purposes is a problem especially actual for the developed 

European countries as well as for Bulgaria. While during the last decade the development of 

techniques and technologies in Central European countries reached significant success in 

Bulgaria the solution of these questions is in the future. Because the usage of forest biomass 

for energetic purposes is still at its beginnings it was planned to be organized STSM on the 

main topics, related to usage of biomass for energy purposes. As Austria is one of the primary 

places for production and usage of wood biomass for energy production and, on the other 

hand, because the terrain conditions are similar to ours, it was chosen for specialization. The 

main topics of STSM were: Employment of logging machinery in mountain conditions; 

Investigations of the Institute of forest technique in the field of Logistic; Investigations of the 

Institute of forest technique on the implementation of sky lines in logging; Introduction to the 

chopping machine of Eschlbӧck. 

 

 

57. Glushkov, S. E. Findeisen, I. Markoff. 2011. Education of forest workers in Bulgaria. 

Austro-2011/FORMEC-11: Pushing the boundaries with research and innovation in forest 

engineering, October 9 – 12, 2011, Graz and Rein – Austria. 

 

The education of forest workers in Bulgaria has its traditions and a long history. It suffered a 

decline in the nineties, but enjoyed recently a revival. The mobile form of education was 

adopted. New education programs for chain saws, skidders, sky lines, cranes and log band-

saws were developed. In this paper, the knowledge of Bulgarian workers before and after an 

education course is investigated along with specific problems such as the use of professional 

work wear and the compliance with safety rules, etc. Problems due to working conditions, the 

condition of machinery and the mentality are considered. The indispensability of the 

standardisation and certification of forest worker education in the EU is pointed out. 

  

 



 

58. Glushkov, S. E. Findeisen, I. Markoff. 2011. Investigation on wood chopping for energy 

biomass in Bulgaria. Austro-2011/FORMEC-11: Pushing the boundaries with research and 

innovation in forest engineering October 9 – 12, 2011, Graz and Rein – Austria, Poster. 

 

The aim of the study is to determine the daily output of chopping machine BIBER – 70, 

manufactured by Austrian company „Eschlboeck”, depending on the length of wood residues, 

as also as the variation of hourly productivity of the machine, depending on the extent of 

wearing out of chopping knives. It was noted that in 2010 chips production in Bulgaria was 

97 624 m
3
, which means average 8 135.5 m

3
 per month. Forest biomass was delivered from 

22 locations, at average distance 83.8 km. It was found out that the average price varied from 

56 to 62 BGL/t (28–31 €/t) for chips with 20% absolute humidity. At low absolute humidity – 

13-15%, the price increased to 65-67 BGL/t (32.5-33.5 €/t). Wood residues, small-sized wood 

(<8 cm) and small roundwood are suitable for production pellets, wood boards and paper, but 

also for chips production for energy purposes. The productiveness of chopper machine 

depends significantly from the density and length of the materials. 

 

 

59. Gluschkov, S. Ivailo Markoff, Maria Glushkova, Katya Velinova 2012 Effect of the 

Extent of Wearing of Chopping Knives on the Quality of Chips, , 45th International 

Symposium on Forestry Mechanization,“Forest Engineering: Concern, Knowledge and 

Accountability in Today‟s Environment”, October 8 – 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat) Croatia, 

Poster. 

 

The use of renewable energy sources is becoming increasingly necessary, if we are to achieve 

the changes required to address the impacts of global warming. Biomass is the oldest source 

of renewable energy, used since our ancestors learned the secret of fire. Until recently, 

biomass supplied far more renewable electricity or “bio power” than wind and solar power 

combined. One possible and correct technical solution is the use of biomass for industrial 

energy production in the form of chopped wood (chips), which easily releases moisture, burns 

rapidly and evolve large amount of heat, and especially is suitable for mechanization and 

automation of energy processes.  

The aim of the study is to determine the variation in fractional composition of chips, 

depending on the extent of wearing out of chopping knives of the machine BIBER – 70, 

manufactured by Austrian company „Eschlboeck”. 

The main findings of the study are as follows: 

• In chopping with sharp knives the two basic fractions were 3.15 - 16 mm – 37.9% and 

16 - 45 mm – 9.1 %. It was observed also that small fraction (0 to 3.15 mm) was 4.6% 

and coarse fraction (45 – 63 mm) was 5.6%. The produced chips are in good 

agreement with the requirements of the European Standard during first 8 to 12 h of 

work of the machine. 

• On the 16-th and 24-th h of work the basic fraction 3.15-16 mm is decreasing from 

37.9 to 20.9%, while the fraction 16-45 mm doesn‟t change significantly. The small 

fraction increased to 9.4%, which reduce the quality of chips.  



• With wearing of the knives the homogenous material with regular rectangular and 

rhomboid form changed to broken pieces with size varying from 10 to 100 mm. 

• Optimum performance of the machine can be obtained with one set of cutting knives 

for working in 3 shifts x 8 hours. 

 

 

60. Spinelli, R., S. Glushkov, I. Markov, N. Magagnotti, S. Stojanov, V. Chakarov. 2014. 

Investigation of wearing of cutting knives of rotor woodcutter machine „BIBER-70”. 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: №2, част 

2 (7-2) - Воронежская лесотехническая академия (Русия), 282 – 286, ISSN: 2308-8877, 

DOI: 10.12737/3155. 

 

The aim of the research was to study the wear of rotor blades machines “BIBER-70”, 

produced by the Austrian enterprise Eschlboeck in 2001 and bought in 2009 by a Bulgarian 

firm. The average wearing out was determined for 12 new rotor cutting knives as a difference 

between the real measured initial length before work and after 8 h work, as well as after 24 

working hours. It was found out that the productivity of the machine proportional depends on 

bulk density and length of the materials. Optimal operating of the machine with 1 kit of 

knives is 3 shifts x 8 h, as during the 1
-st

 and 2
-nd

 shft, the knives have to be sharpen manually 

with flex machine. After that they have to be removed and sharpen with grinding machine. As 

a result of the complete investigation of wearing of cutting knives of the machine, two new 

structure of the machine were proposed, which are more suitable than the original. 

 

 

61. Glushkov, S., I. Markov, V. Chakarov, Sv. Madzhov. 2014. Technology and machinery 

for the manufacture of wooden houses from round wood in Bulgaria. Performance and 

maintenance of bio-based building materials influencing the life cycle and LCA,  Kranjska 

Gora, Slovenia – 23-24 October, 2014, 41-42, ISBN:  978-‐961-‐6822-‐22-‐0. 

 

Wood is traditionally used in housing construction in Bulgaria. Houses built from machined 

round timber have entered into the market in the last 20 years. There are machines for turning 

wooden beams. A new machine was designed and its performance was examined. Both the 

performance and quality of the the machine as well as the produced wood elements were 

studied. Additionally, a new paste for filling the gaps between the beams was produced. It has 

been concluded that the duration of operations No 3 and No 5 do not depend on the human 

factor, but depend only on the sharpness of the cutting blades. The other operations 

exclusively depend on the professional skills of the working team. The average duration of 

rounding of a 4 m beam is 1.9 min and 57 sec, and for a 5 m beam the duration is 22 min and 

17 sec. Over one 8-hour shift the machine produced 18 4- meter beams or 72 linear meters. 

The obtained result showed also that the coetficient of working time utilization is 72%; 

- the price of one meter of impregnated spruce rounded beam is € 7.40 excluding VAT. 

As an outcome of the study, the average prices for one square meter of a single floor building 

in 2014 in Bulgaria, depending on the total build-up area, were calculated to be between 380 

and 440 Euro among prefabricated log homes manufacturers. 
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62. Маджов, Св., С. Глушков, Л. Ковачев, В. Чакъров. 2014. Опитът на европейските 

страни при строителство на горски пътища в планински и равнинни условия. Сборник 

145 години Българска академия на науките, София, 2014, 264-273, ISBN: 978-954-

91423-8-9. 

 

Статията прави преглед на европейския опит в строителството на горски пътища. 

Разгледан е опитът на Австрия при строителство на горски пътища в планински 

условия и опитът на Русия и Финландия при равнинни територии. Прави се 

заключение, че в някои случаи изграждането на горски пътища не е икономически 

оправдано, особено в случаите при много стръмни наклони на терена. Установени са 

две основни разлики между строителството на нови горски пътища в Австрия и 

България. Първата е в качеството на изпълняваното проектиране и строителство, а 

другата голяма разлика е в обема на извършваното строителство. В заключение се 

отбелязва, че за по-пълно усвояване на горските ресурси и по-ритмични доставки на 

дървесина за промишлеността, проектирането и строителството на горски пътища 

трябва да бъде постоянен процес, а ежегодно следва да се осъществява качествена 

поддръжка на съществуващата горскопътна мрежа, особено в частта с отводняването на 

пътното платно. 

 

 

63. Маджов, Св., С. Глушков, И. Марков. 2014. Оценка на състоянието на горско-

пътната мрежа в България. Сборник 145 години Българска академия на науките, 274-

279, ISBN: 978-954-91423-8-9.  

 

Разгледани са данните за дължината и гъстотата на горско-пътната мрежа в страната. 

Представени са проучвания по темата и е направена съпоставка с гъстотата на пътната 

мрежа в Австрия. Разгледани са причините за голямото изоставане на страната ни в 

строителството и поддръжката на горските пътища. Направена е съпоставка на данните 

за България и Австрия, в резултат на което се установява реално изоставане в 

строителството на горски пътища и гъстотата на горско-пътната мрежа в България, в 

сравнение с европейските държави. Препоръчва се извършването на инвентаризация на 

съществуващите горски пътища, с цел изготвяне на актуална и точна карта на горско-

пътната мрежа и добиване на ясна и точна информация за гъстотата и покритието й, 

както и да се изготви стратегия за развитие и оптимизация на горско-пътната 

инфраструктура за следващите 20 години в национален мащаб. Текущата поддръжка на 

горските пътища следва да се извършва целогодишно като за целта трябва да се 

възстановят специализираните звена към горскита стопанства. 

 

 

 

 

 



64. Глушков С., П. Петков, Е. Велизарова, В. Чакъров, Св. Маджов, Ст. Стоянов, М. 

Глушкова, И. Молла. 2015. Проучване възможностите за комплексен добив, 

преработка, съхранение и приложение на биомаса от градска среда. Семинар: „Науката 

за гората в помощ на практиката“, Българска Академия на Науките, Институт за гората 

– БАН, София, 2015, Постер. 

 

Целта на настоящата разработка е да бъде изследвано здравословното състояние и 

повредите по биомасата, предназначена за добив  на „чипс” и компост; наличието и 

въздействието на стандартните дърворазрушаващи гъби върху загубата на органична 

маса и чипс от различни фракции при различна влажност; въздействието на 

дърворазрушаващите гъби върху чипса в естествени условия при изкуствено заразяване 

и  динамиката на деструктивните процеси при различни фракции от чипс. При 

решаването на тази задача от гледна точка на поставените цели, беше необходимо да се 

обследва растителността за наличие на деструктивни процеси, изясняване на 

причинителите им, както и изследване въздействието на стандартни дърворазрушаващи 

гъби върху загубата на органична маса. Установено бе, че при добив на по-голямо 

количество компост при естествени условия е трудно да се поддържа температура 

около 22-25
0
 С, при която дърворазрушаващите гъби се развиват най-добре, което 

означава, че е необходимо изграждането на инсталации и съоръжения,които ще 

повишат значително стойността на добития тор. Поради тази причина се счита за важно 

проследяването на деструкцията при естествени условия на различни фракции „чипс” 

от широколистни и иглолистни материали. 

 

 

65. Глушков С., Ив. Марков, Св. Маджов, В. Чакъров. 2015. Мобилен професионално-

учебен център „Горска академия”. Науката за гората в помощ на практиката, Българска 

Академия на Науките, Институт за гората – БАН, София, 2015, Постер. 

 

Цели на Горската академия са: съдействие в областта на трансграничното 

сътрудничество в горския отрасъл с европейските страни, прилагане на иновациите, 

развитие на бизнеса, съдействие на модернизацията на горското стопанство и горската 

промишленост; създаване на предпоставки и платформи за конструктивен диалог и 

плодотворно сътрудничество между университети, предприятия, държавни учреждения 

в горския сектор и частните горевладелци. 

Основни задачи: 

- анализиране на потребностите на организациите в горския сектор; 

- -разпространяване на новостите в горския сектор на европейските държави; 

- -съдействие за формиране на приоритетите в областта на образователната и 

научно-изследователската дейност в горския сектор; 

- -създаване на фундамент за съвместна дейност между университетите, 

изследователските институти, изпълнителната агенция по горите, горската 

промишленост и други обществени и частни организации в горския сектор; 

- -създаване на връзки между заинтересованите страни за постигане на високи 

резултати в горския сектор; 



- -създаване на единна образователна и комуникативна платформа за развитие на 

кадровия потенциал в горския отрасъл на Р. България; 

- -стратегическо планиране на развитието на кадровия състав на основата на 

постоянното изучаване на потребностите на горския сектор, както и пазара на 

труда и също така анализ на перспективите на развитие на горския отрасъл; 

- -устойчиво развитие на горския сектор посредством дългосрочно и 

стратегическо планиране, а също така и професионално обучение и преобучение 

на кадровия състав; 

- -развитие сътрудничеството и партньорството в рамките на горския сектор, 

привличане и активно взаимодействие в този процес на всички заинтерисовани 

страни, включително представители от властта, бизнеса и образованието;  

- -интеграция на висшето, средно и професионално образование, науката, 

горското стопанство, промишленото производство; 

- -ефективно използване на научните, интелектуални, материални и 

информационни ресурси. 
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International Symposium on Forestry Mechanization, 24-28 September, Sofia, Bulgaria, 65. 
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68. Gluschkov, S., I. Markoff, M. Gluschkova. 2009. Equipment and technology for the 

extraction of coniferous seeds in regional station for forest seed production ,,RAZLOG”.  

Role and Significance of Forest Seeds in Forest Regeneration, 50
th

 Anniversary of Forest 

Seed Science and Technology in Croatia, 2009, Zagreb, 28-29 October, 2009. 

 

Forest seed production in Bulgaria is with traditions established in the beginning of the last 

century when the first afforestations began. In 1995 started the exploitation the newest seed 

production station for by-consignment production of seeds in small consignments weighing 

from 1 to 500 kg. The annual production of the equipment is above 100 t. The cones produced 

are from separate plus trees, clones of seed nurseries or form seed production plantations. The 

preliminary drying of the „fresh‟ cones is realized in a warehouse in metal boxes. The internal 

transport is realized with electric car. Cone drying is realized in rack drying-house. The 

removing of the cone wings is realized on the German complex „Strekel&Schreoder‟. The 

results from the comparative, technical, technological and production investigations 

confirmed the high productivity of the new seed production station for by-consignment 



drying, which ensures seeds with high sowing qualities responding to our as well as to 

European standard.  

 

 

69. Gluschkov, S., I. Markoff, M. Gluschkova. 2009. Study on drying process of layers of 

cones of coniferous tree species. Role and Significance of Forest Seeds in Forest 

Regeneration, 50
th

 Anniversary of Forest Seed Science and Technology in Croatia 1959.-

2009, Zagreb, 28-29 October, 2009. 

 

The aim of the investigations on cones drying process is to study the process of layer drying 

of cones for determination of optimal thickness of the layer during the drying process, as well 

to investigate the influence of the duration of the process of cones opening on the increment 

of their volume, absolute moisture, dynamics of seed yield and seed quality, with the purpose 

to check the optimal drying regimes, mentioned in the Direction of Seeds Yield. 

Investigations have been carried out from 1 to 5 layers of cones, and the growth of cones 

volume and seed yield has been determined depending on duration of drying process and 

moisture of the material. During the investigation it was found out that shelves of shelf 

drying-ovens are loaded with layer of cones with thickness about 10 cm nevertheless the tree 

species. The depth (height) of shelf is needed to be not less than 25 cm, which is necessary 

and enough condition for easy and accurate work. The maximum yield was obtained from 

Pinus sylvestris drying in 4 layers, and from Pinus nigra and Picea abies – in 3 layers.  
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70. Глушков С., Р. Спинели, Ив. Марков, Н. Маганьоти, Ст. Стоянов, В. Чакъров. 2013.  

Изследване технологията на работата на харвестер „SILVATEC” при добива на чипс от 

тополови остатъци. Семинар „Научни разработки в Институт за гората за периода 2012-

2012 г., София, 4–5 април, 2013 г. 

 

Харвестерът за добив на чипс „SILVATEC-878-CH-Wood Chipper е комбинация от 

харвестер за добив на дървесина и мобилна секачна машина. Той се използва главно 

при отгледни сечи в иглолистни гори, където се добиват сортименти на индустриално 

използваеми дължини, а от клоните и вършината се добива чипс за енергийни цели. 

Мобилната секачна машина насича остатъците или отпадъците от дърводобива на 

място, като ги депонира в подвижен контейнер, монтиран на нея. Добитият чипс се 

използва както за енергийни цели, така и за производството на каша за нуждите на 

целулозната промишленост. Харвестерът може да намери приложение при добива на 

чипс от енергийни култури, почистването на коритата на реките от дървесна 

растителност, както и за насичане на дървесна растителност по протежение на пътища 

и магистрали. От направените изследвания се установи, че най-висока 

производителност се постига при извоза на цели неокастрени стъбла. 

 

 



71. Глушков С., Р. Спинели, И. Марков, Н. Маганьоти, С. Стоянов, В. Чакъров. 2013.  

Изследване производителността на прикачна секачна машина „BIBER-70” при добива 

на чипс за енергийни цели. Семинар „Научни разработки в Институт за гората за 

периода 2012-2012 г., София, 4–5 април, 2013 г. 

 

Проведено е производсвено изследване на секачната машина за периода от 11 април до 

1 ноември 2012 г.  Изследвано е износването на режещите ножове след три смени 

работа, като след 1 и 2 смяна ножовете са заточени ръчно, сухо с електрическа машина, 

докато след 3 смяна, ножовете са заточвани, мокро на точилна машина и тогава е 

отчитана износването на всеки един нож. Изследвана е производителността на 

машината на насичане, като точното време на нейната работа са отчитани по 

електронният й брояч. Производителността в тонове е отчетена по фактически данни на 

фирмата след измерването на транспортните средства на кантар. Определен е 

коефициента на използване на работното време на машината, по чистото работно 

време. Установено е, че изрезките, дребната технологична дървесина с диаметър до 8 

cm и тънките трупи са подходяща суровина за вторично производство на пелети, 

дървесни плочи и хартия, но в случай на липса на реализация могат да се насичат за 

чипс за енергийни цели. Производителността на машината зависи 

правопропорционално от обемната плътност и дължината на материалите. Машината 

може да работи оптимално с един комплект ножове за 3 смени по 8 часа, като първите 

две смени ножовете се заточват ръчно с флекс машина, след което се демонтират и се 

заточват машинно на шлайф машина. 

 

 

72. Глушков С., Е. Велизарова, Ст. Стоянов, В. Чакъров, И. Марков. 2013. Изследване  

работата на самоходна горска почвообработваща фреза-мулчер в тополови насаждения. 

Семинар „Научни разработки в Институт за гората за периода 2012-2012 г., София, 4–5 

април, 2013 г. 

 

Очертани са предимствата на мулчерната пред булдозерната технология, които 

включват премахването на опасностите от образуването на огнища за размножаването 

на вредители; повишаване плодородието на почвата; ускоряване процеса на гниене на 

органическите вещества; възможността на фрезерния работен орган да прекрати 

образуването на коренови издънки при трепетликата; решават се проблемите с 

използването на остатъците от дърводобива. Изследвани са процеса на раздробяване на 

клони от топола, остатък от дърводобива, които са свободно разхвърляни по 

повърхността и процеса на раздробяване на пъни от топола с различен диаметър. 

Установено е, че мулчерната фреза осигурява висока производителност, качество и 

надежност на работа при повърхностното раздробяване на клони и остатъци от 

дърводобива с диаметър от 2,5 до 10 cm. Средната часова производителност е 4,73 

dka/h. Средната дълбочина на обработка е 47,8 cm, при което може да се раздробяват 

пъни с диаметър до 60 cm. 

 

 



2.5. Наредби, инструкции, ръководства, брошури – 4 бр. 

 

73. Маринов, И., С. Глушков и кол. 2001. Наредба № 17 за залесяване и 

инвентаризация на горските култури. В: Сб. закони, правилници и др., нормативни 

документи за горите. Том ІІІ, София, 8-32. 

 

С тази наредба се уреждат условията и редът за възлагане изпълнението на следните 

дейности по възпроизводство на горите в държавния горски фонд: 1. Събиране и добив 

на семена и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове; 2. 

Производство на посадъчен материал в горските разсадници; 3. Почистване на площи 

за залесяване; 4. Подготовка на почвата за залесяване; 5. Подпомагане на естественото 

възобновяване; 6. залесяване и попълване на горски култури; 7. Отглеждане на горски 

култури; 8. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив; 9. 

Ограждане на горски култури и възобновителни участъци; 10. Поливане и торене на 

горски култури; 11. Кастрене на стоящи дървета; 12. Направа и поддържане на 

противопожарни минерализовани ивици; 13. Борба с болести и вредители (без 

авиохимична и авиобиологична) извън горските разсадници; 14. Борба с ерозията с 

изключение на дейностите по проектиране и строителство на противоерозионни 

съоръжения, които са включени в поименния списък за капиталовите разходи на 

Национално управление по горите (НУГ) или се финансират със средства от държавни 

инвестиционни заеми. 

 

 

74. Милев, М., С. Глушков и кол. 2001. Инструкция № 19 за организацията, функцията 

и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях. В: 

Сб. закони, правилници и др., нормативни документи за горите. Том ІІІ, София, 57-89. 

 

С тази инструкция се уреждат организацията и планирането на разсадниковото 

производство, функциите и дейността на държавните горски разсадници и условията за 

производство на фиданки в тях. Производството в държавните горски разсадници се 

организира от държавните лесничейства (ДЛ). Основното предназначение на горските 

разсадници е да произвеждат доброкачествени фиданки за залесяване в горския фонд, 

на земеделски земи и на терени за горска биологична рекултивация. 

В горските разсадници могат да се създават маточници, семепроизводствени градини, 

сортови и клонови колекции и дендрариуми. При необходимост в горските разсадници 

се осъществява и производство на декоративни и овощни фиданки, семена, резници, 

калеми и клонки за украса. 

 

 

75. Глушков, С. 2013. Техника на безопасност при работа с въжени линии. Мобилен 

професионално-учебен център „Горска академия”, ИГ-БАН, 23. 

 

Представена е задължителна програма по приемане, пускане в експлоатация и 

технически надзор на горски въжени линии от специалисти, подготвени за работа с 



въжени линии. Програмата е съгласувана с Австрийската служба за предотвратяване на 

злополуки при Algemeine Unfallversicherungsanstalt - AUVA (Обща Австрийска 

компания за застраховане срещу злополуки). Провеждането на техническия надзор, 

както и ежемесечния инструктаж свеждат до минимум нараняванията и нещастните 

случаи в гората. Указанията, посочени в брошурата са валидни при експлоатацията на 

дългометражни въжени линии, мобилни късометражни въжени линии с подвижна 

мачта и въжените спускове, използвани в горските стопанства, държавните 

предприятия за дърводобив и горски транспорт. Засегнати са въпроси, отнасящи се до 

организацията и планирането на работата с въжени линии, задължителните технически 

прегледи, инструктаж за работа, оразмеряване на стоманените въжета и построяване на 

линията. Показани са схеми за избор и маркировка на терен на опорните дървета и 

изкуствените подпори. Посочени са и основните характеристики на въжетата, 

помощните материали, монтажните средства и инструменти, защитното облекло. 

Описан е начинът на извоз на дървесина с въжени линии, правилното протичане на 

работата, обслужването на системите, както и въведените забрани. 

 

 

76. Глушков, С. 2015. Работа със земеделски трактори в горите на Германия. Мобилен 

професионално-учебен център „Горска академия”, ИГ-БАН, 39. 

 

Брошурата е ориентирана към горски предприемачи и горски работници и има за цел да 

улесни тяхното обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска 

и горска техника; да покаже приложението на земеделските трактори при работа в 

гората; да информира за допълнителните технически изисквания, породени от 

динамичното натоварване на машините, работещи при горски условия; да облекчи 

работата в гората с практически съвети и да допринесе за повишаване на безопасността 

на работа в гората, както и за намаляване на рисковете за околната среда. Посочени са 

основните области на приложение на земеделските трактори, конструктивните 

изисквания, на които трябва да отговарят, техническото оборудване, характеристиката 

на навесните системи и видовете лебедки. Разгледани са различни типове агрегати за 

извоз на дълги стъблени секции и на къси стъбла. Дадени са препоръки за техниката на 

управление при подвоз и извоз. Посочени са основните правила за запазване на 

природата, почвата и дървостоя и за предпазване от злополуки. 

 

 

2.6. Научно-популярни публикации – 3 бр. 

 

77. Глушков, С., М. Глушкова. 2001. Технология за производство на декоративни 

фиданки чрез вегетативно размножаване. Механизация на земеделието, 1, 28-36. 

 

78. Глушков, С. 2001. Съвременни технологии за почвоподготовка при създаването на 

горски култури в Германия. Гора, 3, 12-17. 

 



79. Глушков, С., Марков, И., С. Китанова. 2006. 39 Международен симпозиум по 

механизация на горското стопанство, Гора, 7, 8-12. 

 

 

3. Научноизследователски програми и проекти – 17 бр. 

3.1. Двустранни  международни проекти – ръководител - 2 бр. 

 

3.1.1. Gluschkov, S. 2008. Utilization of wood Biomass for heating in Bulgaria. Vortrag, 

UNDP – Bulgarien, p. 54. 

 

3.1.2. Stuhlman, Ch.. E. Findeisen, S. Gluschkov, I. Markoff. 2008. Sachbericht der FH 

Schwarzburg: Entwicklung eines innovativen Holzrueckeverfahrens fuer mitelsteile 

Hanglagen. Programm PRO INNO II, 08/2007-10/2008, s 136. 

 

3.2. Международни програми и проекти – участие – 6 бр. 

 

3.2.1. COST Action Action FP0902 - Development and harmonisation of new operational 

research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply 

3.2.2. COST Action FP 1301 - EuroCoppice 

3.2.3. COST Action FP 1302 - WoodMusICK 

3.2.4. COST Action Action FP 1303 - Performance of bio-based building materials  

3.2.5. COST Action FP1402 - Basis of structural timber design - from research to standards 

3.2.6. COST Action FP1404 - Fire safe use of bio-based buildings products 

 

3.3. Международни програми - член на Управетелен съвет – 4 бр. 

 

3.3.1. COST Action FP0902 - Development and harmonisation of new operational research 

and assessment procedures for sustainable forest biomass supply 

3.3.2. COST Action FP 1302 WoodMusICK 

3.3.3. COST Action FP 1303 Challenges for designing with biobased materials 

3.3.4. COST Action FP1402 - Basis of structural timber design - from research to standards 

 

3.4. Национални проекти – ръководител – 2 бр. 

 

3.4.1. Глушков, С., И. Марков, В. Минчев, З. Василев, М. Мочурова, М. Джамбазова. 

2008. Актуализиране на нормите и разценките в дърводобива. Отчет по договор с ДАГ 

№ 371/02.12.2004 г, стр. 135. 

 

3.4.2. Глушков, С., И. Марков, В. Минчев, З. Василев, М. Мочурова, М. Джамбазова. 

2008. Определяне на лесотаксови категории и корекционни коефициенти. Отчет по 

договор с ДАГ № 370/02.12.2004г, стр. 110. 

 



3.4.2. Глушков, С., И. Марков. 2008. Определяне на преводни коефициенти за 

приемането на целулозна дървесина. Окончателен отчет по договор между Институт на 

за гората и МОНДИ - Стамболийски 

 

 

3.5.Други изследователски проекти, финансирани от международни организации – 

участие – 3 бр. 

 

3.5.1. Глушков, С., И. Марков. 2008. Определяне на преводни коефициенти за 

приемането на целулозна дървесина. Окончателен отчет по договор между Институт на 

за гората и МОНДИ-Стамболийски.  

 

3.5.2. Глушков, С ЧЕЗ 

 

3.5.3. Глушков, С EVN 

 

4. Внедряване на научни и научно-приложни разработки – 11 бр. 

 

4.1. Разработване на сеялна машина за широкобраздов посев в горските разсадници. 

Удостоверение № 9/17.01.2001 г. 

 

4.2. Установяване на оптимални технологични режими за обработка на шишарките за 

добив на семена от иглолисни дървесни видове в семедобивната на гр. Разлог. 

Удостоверение № 7/17.01.2001 г. 

 

4.3. Инструкция за производство на посадъчен материал в горските разсадници. 

Удостоверение № 8/17.01.2001 г. 

 

4.4. Инструкция за залесяване и инвентаризация на горските култури в земите и горите 

на Р. България. Удостоверение № 6/17.01.2001 г. 

 

4.5. Актуализиране на нормите и разценките при дърводобива. Удостоверение № 

47/06.07.2010 г. 

 

4.6. Разработване на методика и програмен продукт за определяне на лесотаксовите 

категории и корекционни коефициенти за определяне на дължимото право на ползване 

(тарифна такса), съобразени с влиянието на по-значимите фактори, влияещи върху 

дърводобива и ценообразуването на добитата дървесина. Удостоверение № 

47/06.07.2010 г. 

 

4.7. Инструкция за работа в семедобивна станция гр. Разлог. Удостоверение № 

61/24.06.2009 г. 

 



4.8. Разработени и внедрени четири големи и два малки Якобсенови кълнителни 

апарата за определяне на лабораторната кълняемост на горските семена. Удостоверение 

№ 60/24.06.2009 г. 

 

4.9. Машини и съоръжения (барабанна сепарираща машина, депалетизатор, пълначна 

машина, стелажна сушилна, крик-машина и обезсеменителен барабан) в семедобивната 

на гр. Разлог.  Удостоверение № 57/24.06.2009 г. 

 

4.10. Технология на сушене на малки партиди шишарки (100 kg) и пет температурни 

режима (мек, нормален, твърд и граничен) в семедобивната на гр. Разлог.  

Удостоверение № 58/24.06.2009 г. 

 

4.11. Разработени четири малки комбинирани семеочистващи машини за обработка на 

малки партиди семена и внедрени в семедобивните на гр. Разлог, Батак и Чепеларе.  

Удостоверение № 59/24.06.2009 г. 
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