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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ГР. ШУМЕН 

ТП – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН 

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ НА ДГС - ШУМЕН ПРЕЗ 2017 Г. 

 

 
 
І. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО. 
 

 ТП Държавно горско стопанство "Шумен" носи наименованието си от гр. Шумен, където 
е седалището на неговото административно управление. ДГС "Шумен" стопанисва 13818.7 ха, от 
която 13210.9ха залесена и 607.8ха незалесена.   

Територията на стопанството попада в границите на част от община Шумен. На 
територията на стопанството се намират следните населени места: с.Белокопитово, с.Благово, 
с.Васил Друмев, с.Велино, с.Ветрище, с. Вехтово, с,Градище, с.Дибич, с.Друмево, с.Ивански, 
с.Илия Блъсково,  с.Кладенец, с.Коньовец, с.Костена река, с.Лозево, с.Мараш, с.Новосел, 
с.Овчарово, с.Панайот Волово, с.Радко Димитриево, с.Салманово, с.Средня, с.Струйно, с.Царев 
брод, с.Черенча и гр. Шумен. Всички населени места имат землища, като изключение прави 
землището на Илия Блъсково, в което влиза с. Благово. Землището на с. Овчарово е на 
територията на  ДГС "Шумен" и ДГС "Нови пазар". 

Общо в района на стопанството са разположени 26 населени места. Всички населени 
места са разположени по периферията на горските комплекси или са на значително разстояние от 
тях. 
 Според горско-растителното райониране стопанството попада в  Мизийска 
горскорастителна област, подобласт  Шуменско - Провадийски плата . Във вертикално 
отношение цялата площ попада в Долен равнинно-хълмист и и хълмисто предпланински пояс на 
дъбовите гори (0-600 м н.в.),подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.). 



Основните дървесни видове, които дават обликът на естествената горска растителност са 
цера - 19.4% от залесената площ на стопанството, следван от габъра - 18.8%. Разпостранени са 
повсеместно като образуват предимно чисти или смесени с клен, благун, зимен дъб, бук или 
сребролистна липа с добра производителност. В района на Шуменското плато се срещат чисти и 
смесени, семенни и издънкови насаждения от източен бук, на на места смесени с габър, зимен 
дъб и сребролистна липа. Пак в южната част се срещат насаждения с преобладание  или 
значително участие на сребролистна липа. 

На по-бедните месторастения естественста горска растителност се състои от келяв габър и 
мъждрян с единично участие в състава на цер, клена и  полски бряст и др. 

На територията на стопанството културите, които са създадени са от иглолистни  са 
основно черен бор. Създадените култури от широколистни дървесни видове са акация, червен 
дъб, сребролистна липа, ясен, бреза, явор, гледичия, тополи и др. Създадени са и култури от 
орех, градински тип. 

В състава на растителните формации участват редица храстови и тревни видове, най-
широко разпостранени от които са глог, леска, дрян, бъз, шипка, трънка, птиче грозде, аморфа, 
житни, детелина и др. 

ІІ. СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО 
ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ НА ГОРИТЕ. 

 
 Общата площ на ДГС "Шумен" е 13818.7 ха, от която 13210.9ха залесена и 607.8ха 
незалесена.  В обхвата на дейност на стопанството попада и Резерват „Букака” – 62.2ха, 
собственост на МОСВ. По видове собствености, площта се разпределя както следва: 

№ Вид собственост Площ  /ха/ 

1 Държавни горски територии 11386,9 ха 

2 Гори държавен поземлен фонд 253.6 ха 

3 Горски територии – частни физически и юридически лица 139,2 ха 

4 Горски територии–частни физически и юр. лица върху 
земед. земи 

350,5 ха 

5 Общински горски територии 808,4 ха 

6 Общински горски територии върху земеделски земи 880,1 ха 

7 Гори на МОСВ - Резерват „Букака” 62,2 ха 
 Общо за ТП „ДГС Шумен” 13880,9 ха 

 
 
Гори с висока консервационна стойнос /ГВКС/: представляват Горски територии, в 

които са съсредоточени важни елементи на биологичното разнообразие; територии, които 
включват национално значими гори на ландшафтно ниво; територии, в които попадат или 
включват редки, застрашени или заплашени от изчезване растителни и животински видове; 
горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации (напр. 
водозадържащи и водоохранни функции, контрол на ерозията); горски територии, 
фундаментални за задоволяване на основните потребности на местните общности (поминък, 
здраве), за традиционната културна идентичност на местните общности (територии с културно, 
екологично, икономическо или религиозно значение). На територията на стопанството са 
определени следните гори с висока консервационна стойност: 



Гори с висока консервационна 
стойност 

Територи на ТП”ДГС-Шумен” с наличие на ГВКС, 
предназначение и препоръки за опазване 

ВКС 1.1. Защитени територии 

т.2 Природни паркове попадащи в 
зони предназначени за опазване на 
биологичното разнообразие 
определени с плановете за упра-
вление или паркоустройствени-те 
проекти по реда на Закона за 
горите (ЗГ); 

т.4 ЗГГФ попадащи в защитени 
зони обявени по реда на Закона 
за биологичното разнообразие 
(ЗБР). 

         

 

 

1.ПП”Шуменско плато” – землище гр.Шумен /отдели на Община 
Шумен – 1,2,3,4; отдели на ТП ДГС-Шумен от 199 до 262/ 

        Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на 
биологичното разнообразие в тях; Устойчиво ползване на възобнови-
мите природни ресурси при запазване на традиционни форми на 
поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм. 

 

1.Кабиюк – землище с.Коньовец /подотдели 263-а,б,в,г,а1,б1,в1,г1, 
д1,е1, ж1,з1,и1,к1,л1,м1,н1,о1,п1,р1,с1/ 

2. Провадийско – Роякско плато– землища: Овчарово - отдели от116 
до 123;  Костена река -отдели от124 до 127; 135 до 139; 145-част; 
Кладенец -отдели от140 до 144; Вехтово – отдели 134, от146 до 159; 
Ивански - отдели от160 до 178; Друмево - отдели от179 до 192;           

3.Каменица – землище с.Велино /подотдели от198 в1 до 198 у1м 
198-9,10,11,12/ 

        Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на 
биологичното разнообразие в тях 

ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и 
ендемични видове (растения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения – ПП”Шуменско плато” 

1. Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) 

2. Българско (стамбулско) еньочве (Galium bulgaricum Velen.) 

3. Кадифено великденче (Veronica spicata L.ssp. velutina D. Peev.) 

4. Черноморска ведрица (Fritillaria pontica Wahlenb.) 

Други растителни видове с локална природозащитна стойност 
1.Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hooker f.) 

2. Давидов мразовец (Colchicum davidovii Stef.) 

3. Горска съсънка (Anemone sylvestris L.) 

4. Пурпурен дремник (Epipactis purpurata Sm.) 

5. Гола копривка (Celtis glabrata Stev.) 

6. Бодлив миск (Jurinea tzar-ferdinandii Davidov) 

7. Царборисово подрумче (Anthemis regis-borisii Stoj. et Acht.) 

8. Източен миск (Jurinea ledebourii Bunge) 

9. Румелийско подрумче (Anthemis rumelica (Velen.)  

10. Руска самодивска трева (Peucedanum ruthenicum M. Bieb.) 

11. Седефче (Ruta graveolens L.) 

12. Урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek) 



 

 

ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и 
ендемични видове (животни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и 
ендемични видове 

 

12. Червен хедизарум (Hedysarum tauricum Willd.) 

13. Пърчовка (Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.) 

14. Хаарбахиев клин (Astragalus suberosus. subsp. Haarbachii) 

Животни:  

 1.Черен щъркел – отдели: Новосел – 80, Овчарово - 121,130; 
Вехтово-154; Ивански -175; ПП”Шуменско плато” – 246. 

2.Горски бекас – отдели: Вехтово -151,152; Ивански-178; Друмево-
182; 

3.Малък креслив орел – отдели: Шумен- 63; Вехтово -134; 
Друмево -189; ПП”Шуменско плато” -235;  

4.Орел змияр – отдели: Черенча - 46;Овчарово - 119; Ивански – 
164; 

5.Малък орел – отдели: - Вехтово -146; ПП”Шуменско плато” -
252,257; 

  6.Сив кълвач – отдели: - Черенча - 55; Салманово -96; Овчарово -
120; К. Река – 127, 145; Вехтово -132,135; ПП”Шуменско плато” - 
203,205,220,223 

7.Среден пъстър кълвач – отдели: - Черенча -45,46,51,54,55; 
Салманово - 95,96; Овчарово-123; К. Река -126,127; Вехтово- 
133,145; Ивански- 174; ПП”Шуменско плато”- 248. 

  8.Черен кълвач – отдели: - Черенча - 45,48,55; Салманово - 
94,95,96,104, 109; Ивански- 167,170,171,173; ПП”Шуменско плато” 
-  224,232,248,250, 255; 

  9.Голям ястреб – отдели: - Черенча- 46; Овчарово-122; Вехтово -
147; Ивански -174; Друмево-183; ПП”Шуменско плато”- 220; 

10.Осояд – отдели: - Лозево – 69; К.река -125; Друмево -182; 

11.Белоопашат мишелов – ПП”Шуменско плато”- 206,258 

12.Бухал – ПП”Шуменско плато - 206,258; 

13.Горска улулица – отдели: - Черенча -46,55; Новосел -67,82; 
Ивански – 175; Друмево -192 ; ПП”Шуменско плато”- 
204,226,237,239,257 

14.Полубеловрата мухоловка – отдели: Новосел -75,84; 
ПП”Шуменско плато” - 205,220,225,226,228,232, 235,236,239,249 

ВКС 1.3. Критични концентрации 
на видове – конкретно за дивеч  

1.Благороден елен – сватбовища     Малочислен и рядък вид. Среща се в 
Шуменското плато и спорадично – югоизточните части на стопанството. 

ВКС 3. Представляват всички 
ГВКС, включени в списъка на 
Приложение 4 към Националното 
ръководство. За ВКС се считат и 
гори, притежаващи 
характеристики, отличаващи ги 
като гори във фаза на старост (Old 

Гори във фаза на старост 

Подотдели по землища: 

 Средня – 54-а,и,н,о;  

 Черенча – 55-ч,ш; 



growth forests), които със своята 
възрастова структура и степен на 
естественост представляват 
местообитание на комплекс от 
видове от специфични екологични 
и таксономични групи. 

 

 Градище – 56-ж; 58-к; 60-б; 64-а,в, г,е,л; 68-з,и; 

 Новосел – 72-д; 73-з,и; 75-н; 86-а; 

 Шумен – 87-в,г; 88-а,б,в,г,д, е,ж; 89-а,б,в,г,д; (Кабиюк) – 262-
а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м; 

 Ивански – 112-в,ж; 161-в,г,е,ж; 162-в,ж,и; 

 Костена река – 139-г; 

 Кладенец – 140-а,б; 

 Вехтово – 158-г,д,е; 

 Ивански – 161-в,г,е,ж; 162-в,ж,и; 

 Друмево – 183-у; 186-с; 189-д; 

  ПП”Шуменско плато” -  203-м,м1,ю; 204-а; 205-а,з,л; 206-а,б,в,д, 
е,ж,з,к,г,и; 219-а,г; 222-а; 229-и,д,е,ж,з,и,к,л; 230-а,б,в,г,д,е,ж,з,к,л, 
м,н; 231-и,к,л,м, н,о,п,р,с,т,у,ф,х; 240-а,б,д,ж,з,и,к,л,м,н,о,п, р,с; 241-
а,б,в,г,д,е,ж,и,к,л; 243-а,б,в,д,е,ж,и,к,л,м,н,о,п; 258-а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к; 
260-а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м; 

  Обща площ – 736,1 ха. 

 

ІІІ. ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП 
ДГС ШУМЕН ПРЕЗ 2017 ГОД. 

 

 1. Възобновяване на горите 
     1.1.Горски разсадник „Салманово” 
 Произведените през 2017г. едногодишни фиданки след провеждане на есенната 
инвентаризация са 164 402 бр., в т.ч. 159 000 бр. годни семенищни широколистни фиданки 
(основно дъбови – зимен, летен, червен и цер, както и акациеви), 5000 бр. тополови фиданки и 
402 бр. пикирани фиданки (за озеленяване). 

1.2.Залесяване 
През 2017 г. има извършено залесяване на обща площ 43 дка, както следва: 129 –к – 19 дка,128-о 

 – 14 дка, 122-и 5 дка и 63 -5 дка. 
Разходите за почвоподготовка, отчетени в отчет 1-ГС за 2017г. са в размер на 1080200 лева, 

 а тези за залесяване – 6093,00 лева. Възстановените средства от Фонд „Инвестиции в горите” са  
15 329 лв. 

1.3.Попълване и отглеждане на горски култури 
Отгледаните култури са общо 189 дка..  
са възстановени от Фонд „Инвестиции в горите”. 

      2. Стопанисване на горите. 
До 31.12.2017г. е извършено ПЕВ-изсичане на подлес на площ от 1602 дка 
Извършените осветления са на обща площ от 395 дка. 
За периода са маркирани общо 25580 пл.куб.м. ст.маса дървесина – предвидени за ЛФ’2018г.  

 
 
 
 



3. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2017г – 31.12.2017 г. по видове 
сечи и категории дървесина е както следва:   

 
От ДГТ 

Вид на сечта 

2017 г. 

Средно годишно ползване по ЛУП в м3 Добито в м3 

Ст. 
маса 

Леж. 
маса Едра Сред-

на 
Дреб-

на 
Всичко  
стр. д. Дърва Вър-

шина 
Ст. 

маса 
Леж. 
маса Едра Сред-

на 
Дреб-

на 
Всичко 
 стр. д. Дърва Вър-

шина 
        

1.Възобновителни 
сечи общо 

28409 23995 2248 6468 1004 9720 14275  19560 17803 913 3617 660 5190 12582 31 

    2. Отгледни 
сечи  

9658 7355 495 2373 622 3490 3865  11530 10147 279 1994 341 2614 7437 96 

    3. Санитарни 
сечи 

26 20 1 3 3 7 13   0    0   

   4. Селекционни 
сечи 

971 807 181 134 38 353 454  120 112  9  9 103  

ВСИЧКО СЕЧИ 39064 32177 2925 8978 1667 13570 18607 0 31210 28062 1192 5620 1001 7813 20122 127 

Превишението в предвиденото ползване е в резултат на допълнително включени 
технически сечи и в усвоената остатъчна дървесина по чл.71, ал.1, т.1 и 3 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии. 

От ОГТ 

Вид на сечта 

2016 г. 

Средно годишно ползване по ЛУП в м3 Добито в м3 

Ст. 
маса 

Леж. 
маса Едра Сред-

на 
Дреб-

на 
Всичко  
стр. д. Дърва Вър-

шина 
Ст. 

маса 
Леж. 
маса Едра Сред-

на 
Дреб-

на 
Всичко 
 стр. д. Дърва Вър-

шина 
        

1.Възобновителни 
сечи общо 

2110 1754 268 397 79 744 1010   1800 1599 143 133 12 288 1311 0 

    2. Отгледни 
сечи  

1150 916 72 342 137 551 365   1560 1351 13 267 38 318 1033 0 

    3. Санитарни 
сечи 

40 30 1 1 2 4 26     0       0     

ВСИЧКО СЕЧИ 3300 2700 341 740 218 1299 1401 0 3360 2950 156 400 50 606 2344 0 

 
Добивът и реализацията на дървесината са извършени след проведени процедури и 

определени изпълнители   по реда и при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазването на действащата нормативна 
уредба. 

За добива на дървесина през 2017 г. бяха сключени договори с 9 фирми, които бяха 
запознати с изискванията на сертификация. 

4.Ремонт на пътища  
През 2017 г. е извършен ремонт на съществуващи пътища, както следва: 
- на територията на ПП“Шуменско плато“ – 11 км горски път, съвпадащ с туристически 

маршрут. 
- на територията на землище Овчарово – 3 км горски път.  
- на територията на землище Вехтово – 4 км горски път.  
5.Охрана 

Резултати от извършената работа по охрана на горите: 
През 2017 година на територията на ТП ДГС Шумен за констатирани нарушения по 

Закона за горите са съставени 27бр. КП, основно с автор – неизвестен, за незаконна сеч, 
изхвърляне на битови отпадъци и обелване на кори от дървесен вид мъждрян. 



По ЗЛОД са съставени 15 бр. КП за убити в следствие на ПТП диви животни   
Съставени АУАН за нарушения по ЗГ 14 бр. и 2 бр. от лицензирани лесовъди.  
Задържани вещи и предмети от нарушения 
МПС – 2 бр. 
Дърва за огрев – 21 пр. м3 

Чували с дърва – 15 бр. 
Каруца – 1 бр. 
Отчита се намаляване на нарушенията по ЗГ, респективно и на съставените АУАН. 

Факторите довели до намаляването на съставените актове са най-вече в превантивната дейност, 
която се изразява в засилено ежедневно присъствие на служители в ГТ. 

Във връзка с подобряването на охраната на горите, дивеча и рибата, освен обичайния 
начин на работа е въведен график за дежурства. Графика е месечен или за определен период от 
време с денонощно дежурство. По същество това са мобилни групи от двама служители за 
извършване на охрана, подпомагане на служителите на горскоохранителни участъци, отзоваване 
и реагиране на сигнали и участие в съвместни проверки. Резултатите от дежурствата 
служителите отчитат с доклад, който съдържа данни по справка –образец по чл. 21 от НКОГТ. 

Горските надзиратели до 10:00 ч. всеки първи ден от работната седмица докладват за 
дейността си по охраната на поверения им охранителен район, данните се обобщават в справка 
по чл. 21 от НКОГТ и се отчитат в СИДП.  

6.Защита от пожари 
През 2017 год. ТП разработи, защити и реализира план за защитата на ГТ от пожари. По 

всички населени места беше оповестено началото на противопожарния сезон и опасността от 
възникването на горски пожари. Писмено са уведомени училища, Ловни сдружения,пътни 
служби, ползватели на дървесина и недървесни горски продукти и други лица работещи в 
близост до ГТ- земеделски стопани, арендатори и др. за задълженията им относно защитата на 
ГТ от пожари. 

На всички служители на ТП е направен инструктаж и са  запознати с плана за защита на ГТ 
от пожари.  

На фона на усложнената пожарна обстановка в страната и множеството регистрирани пожари 
в ГТ на територията на Р. България в територията на ТП са регистрирани 8 бр. низови горски 
пожара, като обгорената площ благодарение на добрата организация и навременна намеса  при 
потушаване на възникналите горски пожари от служителите на ТП и ПБЗН е 18 дка. Няма 
нанесени материални щети. Причините за възникването на горски пожари са най-вече поради 
небрежност при боравене с открит огън в горските територии е безотговорното му оставяне 
неизгасен при напускането на мястото на запалване. 
 Изпълнението на мероприятията по защита на горските територии от пожари   добро.  
Изградена бе специализирана група от служители на ТП ДГС Шумен за гасене на горски пожари. 

Разорани са 16200 л.м. минерализовани ивици между  ССТ и ДГТ на ТП. 
Направени 4700 л.м. бариерни прегради и 1000 л.м. лесокултурни прегради. 

ТП поддържа и периодично дооборудва съгласно нормативната уредба 3 броя противопожарни 
депа. 

За защитата на ГТ от пожари през 2017 год. са изразходени 10 000 лв., като 800 лв. – за 
подържане на бариерна преграда, и 9200 лв. са за други разходи, които включват горива 
изразходени  при гасене на пожари и при обходи и дежурства, разходи за ремонт на 
противопожарен инвентар, разходи за закупуване на 50 бр. табели с противопожарно съдържание 
и др. разходи. 



Публикувани са 7 бр. презсъобщения в националните медии във връзка с защитата на ГТ от 
пожари за заостряне на вниманието на обществеността  през пожароопасния сезон. 
Извършена е съвместна проверка с служител на РС ПБЗН гр. Шумен по заслони и беседки на 
територията на ПП Шуменско плато, която имаше за цел да провери спазват ли се правилата за 
боравене с открит огън в ГТ и същевременно бе извършен и инструктаж на кампингуващите и им 
бе обърнато особено  внимание за техните задължения за защитата на ГТ от пожари. 

7.Лесозащита 
 Съгласно чл.19, ал1, 2,3,4 от Наредба №12 /16.12.2011г. за защита на горските територии 
от болести, вредители и други повреди в ТП”ДГС-Шумен” има представените сигнални листи за 
констатирано нападение от насекомни вредители по шираколистните гори – педомерки в отдел 
239-г - 68 дка и от листоврътки в отдели 124-о, 122-м, на площ от 279 дка. Нападенито е 
констатирано от наблюденията върху лепливите пояси в края на м.ноември 2016год. и 
обезлистването през 2017г. Нападението е слабо и не са водени лесозащитни мероприатия. 
 Няма съхнене и засегнати от корояди иглолистни гори.  

Здравословното състояние на горите на ТП ДГС Шумен е много добро. 
 
6.Организиран ловен туризъм и ловно-стопанска дейност 

ДГС Шумен не провежда организиран ловен туризъм.  
ДДУ „Ивански” се стопанисва  от  „Автомагистрали Черно море” АД по сключен договор от 

2009г. 
 
ІV. ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ДОБИТИТЕ ПРОДУКТИ(ВКЛ. НЕДЪРВЕСНИ 

ГОРСКИ ПРОДУКТИ) ПРЕЗ 2017 ГОД.. 
Добити са следните продукти от държавни и общински горски територии на територията 

на ТП ДГС Шумен: 
 
1.Дървесина. 
- От ДГТ добитата дървесина е 35797м³ лежаща маса от различни сортименти: трупи за 

бичене, ОЗМ, технологична дървесина, дърва за огрев. От нея по чл.71, ал.1, т.1 и 3 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии са добити  711 м³ 
дърва и 159 м³ вършина от местно население.  

- От ОГТ добитата дървесина е 2883м³ лежаща маса от различни сортименти: трупи за 
бичене, ОЗМ, технологична дървесина, дърва за огрев. От нея по чл.71, ал.1, т.1 и 3 от Наредбата 
са добити 61 м³ дърва и 8 м³ вършина от местно население.  

 
2.Недървесни горски продукти. 
Особено внимание при ползване на недървесните горски продукти от ДГТ и ОГТ се 

обръща на цвят липа и листа липа. ТП”ДГС-Шумен има разработена процедура по отдаване на 
масиви за събирането им.  

 
През 2017 год. са събрани следните недървесни горски продукти:  
 

Вид на НГП Мярка Количество 
     Цвят липа кг 86800 
     Листа липа кг 7500 
     Коприва - стрък кг 13000 
     Цвят глог с листа кг 5000 
     Цват бъз кг 2500 
     Змийско мляко - стрък кг 3000 
     Мащерка - стрък кг 4000 
     Очанка стрък кг 2000 
Репродуктивни материали - леска бр. 2000 



 
 
VІ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 
Още през 2016 г. кметствата и всички заинтересовани страни бяха запознати с Доклада за 

горите с висока консервационна стойност на ТП”ДГ-ІШумен” и с принципите на горска 
сертификация с които стопанството ще удостовери, че стопанисването и управлението на 
горските територии- собственост на ТП „ДГС-Шумен“ се осъществява по отговорен начин, 
съчетаващ екологичните, икономическите и социални ползи от горите. 

Още преди 06.09.2016год. когато се сертифицира СИДП – Шумен, веднъж или два пъти 
годишно се провеждат срещи с представителите на дърводобивните фирми и лицензираните 
лесовъди относно задълженията им свързани с изискванията на сертификацията при 
осъществяване на тяхната дейност. 

Взаимоотношенията с местното население се осъществяват чрез кметствата на населените 
места. Местното население закупува дърва за огрев от склад на база установен ценоразпис, след 
представен от кмета на населеното място списък или подадено индивидуално заявление. 

По чл.71, ал.1, т.1 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горски територии също се добиват  дърва и вършина от местно население.  

ТП „ДГС-Шумен“ прави всичко възможно местното население да няма проблем с 
ползването на дърва за огрев. 

Имаме непрекъснати взаимоотношения и съгласуваност с ДПП“Шуменско плато“, 
относно всички дейности, извършвани на територията на парка и ежегодното им отчитане.  

ТП“ДГС- Шумен“ поддържа постаянна връзка с органите на МВР – РУ и РС ПБЗН. 
Служителите на РУ-Шумен винаги са оказвали съдействие при охрана на горите и съответно 
служителите на ТП“ДГС- Шумен“ винаги са се отзовавали на сигнали в РУ на тел.112. 

В добри взаимоотношения сме и с СЛРД“Сокол-Шумен“ и СЛРД“Велики Преслав“. До 
момента не сме имали проблеми относно провеждането на таксации на дивеча, планове за 
ползване и изпълнение на ловностопанските мероприятия. 

Друга заинтересована страна са Автомагистрали Черно море“АД с които ТП“ДГС- 
Шумен“ е в постоянни взаимоотношения, тъй като стопанисват по договор Държавен 
дивечовъден район с.Ивански. Освен ловностопанските мероприятия по договора те 
осъществяват и дърводобивните мероприятия на територията му. 

Връзка с туристическото дружество се осъществява основно чрез ДПП“Шуменско плато“. 
ТП“ДГС- Шумен“, разполага с описание на всички туристически маршрути на територията на 
парка.  

Друга заинтересована страна е РИОСВ – Шумен, с които ТП“ДГС- Шумен“ поддържа 
постаянна връзка. Взаимоотношенията ни са относно одобрение на план-извлечения с промяна 
вида на сечта и други лесовъдски мероприятия в защитени зони и защитени територии, а също и 
събирането на лечебни растения.  

 
VІІ. СФЕРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ.   
 

1. ДОСТЪП ДО ГОРАТА И ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ  

    Съгласно разпоредбите на Закона за горите достъпът до горските територии е свободен, на собствен 
риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика в случая   ТП“ДГС- Шумен“. С 
разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на горскостопнаски . Ограничено е 
движението на товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга освен за 
изпълнението на горскостопански дейности. 

2. ЗАЧИТАНЕ НА ДРУГИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И ПОДКРЕПА ЗА 

НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРОВЛАДЕЛЦИ 

    Общата площ на недържавните гори на територията на община – Шумен заедно със временно 
стопанисваните гори от нея по чл. 19 са:  



 Гори държавен поземлен фонд  253.6 ха 

 Горски територии – частни физически и 
юридически лица 

 139,2 ха 

 Горски територии–частни физически и юр. лица 
върху земед. земи 

 350,5 ха 

 Общински горски територии  808,4 ха 

 Общински горски територии върху земеделски земи  880,1 ха 

 Гори на МОСВ - Резерват „Букака”  62,2 ха 
 

Процесът на възстановяване на горите на територията на ТП“ДГС- Шумен“ като цяло се счита за 
приключил. През изминалата 2017 година няма регистрирани съдебни процедури по възстановяване на 
собствеността.  

Земите от Държавните горски територии включени в  настоящата сертификация, които евентуално 
могат да бъдат спор между страни са извън обхвата на сертификата.  

Подкрепата от страна на ТП“ДГС- Шумен“ за недържавните собственици на гори е главно в 
посока издаването на различни документи, като таксационни описания, препис извлечения и др.            

На този етап липсват съществени проблеми по линията на взаимодействие с недържавни собственици 
със служители на ТП“ДГС- Шумен“ и не би следвало да се очакват значими противоречия и конфликти 
и в бъдеще. Като потенциално проблематични могат да бъдат определени случаи в които без знанието на 
собствениците се осъществява: 

- преминаване на служители на ТП“ДГС- Шумен“ и други транспортни средства на фирми 

подизпълнители в дърводобива през недържавни територии; 

- използване на недържавни имоти за разполагане на временни складове; 

- използване на инфраструктура (пр. общински пътища). 

За избягване на подобни конфликтни ситуации, ТП“ДГС- Шумен“ следва да търси писмено 
регламентиране на подобно ползване (пр. чрез подписване на споразумения), като се гарантират 
необходимите компенсации за ползването.  

 

3. ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА. ОСИГУРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

    Съгласно действащият Горскостопански план общото предвидено ползване на дървесина за 10-
годишия период (2012-2022 г.), възлиза на 321772  м3 лежаща маса или 32177 м3 годишно. От добитата 
дървесина за местното население са предоставени 30%. След приключване на горскостопанските 
дейности /изведени  сечи/ през 2017 г. е извършена оценка на въздействието на изведената сеч 
върху ключови елементи на околната среда, съседни имоти и  инфраструктура на територията на 
ТП ДГС Шумен.  

От изготвените и направени оценки на въздействието може да се направят следните по-
общи констатации относно: 

- Повреди по подраст в насажденията с извършена оценка не са установени. 
- Повреди по оставащия дървостой- не са констатирани повреди над допустимите / над 

2% по брой от оставащите на корен дървета/. 
- Създаване на условия за активиране на почвена ерозия няма. 
- Оставяне на мъртва дървесина и биотопни дървета в насажденията с изведени сечи 

има, както лежаща, така и стояща. 
- Въздействие върху идентифицараното биологично разнообразие  - при установяване се 

описва в технологичния план и карнет-описа на насажденията, като се описват и 



мерките за тяхното опазване. Към момента няма констатирано отрицателно 
въздействие 

- Въздействи евърху съседни насаждения - не са констатирани неблагоприятни 
въздействия след извеждане на сечта. 

- Въздействия върху съседни имоти няма. 
- Върху инфраструктура - не са констатирани неблагоприятни въздействия. 
- Няма нарушени терени, вододайни зони и водосбори. 

 
Задоволяването на местното население с дървесина и най-вече дърва за огрев и в бъдеще ще 

остане сфера от дейността на ТП“ДГС- Шумен“ с висока степен на социално въздействие, като двата 
основни фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количествата и цената.  

Проблем би възникнал и в случай на повишаване на цената на дървата за огрев и дървения 
материал. Допълнителна пречка би било битуващото сред тях мнение, че „тези придобивки им се 
полагат, защото живеят в и около тази гора”. 

4. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ 

     За възпроизводство на горите на територията на ТП“ДГС- Шумен“ се разчита почти изцяло на 
естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи.  

Залесяването през периода откакто стопанството е сертифицирано е както следва: за 2015 г. са 
залесени 18,5 ха., за 2016 г. – 2,0 ха. и за 2017 г. – 4,3 ха. До края на действието на настоящия 
Горскостопански план залесяването е изпълнено над 100 %. 

На територията на стопанството има горски разсадник – с.Салманово с площ от 22 ха. Площта на 
горепосочения разсадник е извадена от настоящия сертификат.  

При анализа на тези сфера на дейност на ТП“ДГС- Шумен“ не се констатират негативни 
въздействия, но следва да се има предвид, че залесяването винаги е било приемано като благородна мисия 
от обществото и като основно задължение за всяко горско стопанство. В този смисъл редуцирането на 
тази дейност е предпоставка за допълнително наслояване на мнението, че се „сече масово, а не се 
залесява“ (изразено и от някои от местните кметове с по-дългогодишен стаж и пазещи спомени от 
масовите залесителни практики в страната). 

При всички случаи, ТП“ДГС- Шумен“ трябва да предприеме целенасочени мерки за разясняване 
на ползите от естественото възобновяване и да даде гласност на макар и ограничените залесителни 
кампании през последните години. 

5. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ 

 
Събиране на недървесни горски продукти 

Горскостопанският план на ТП“ДГС- Шумен“ не предвижда добив на гъби, билки и др. 
недървесни горски продукти. Въпреки това стопанството има разработена процедура по отдаване на 
събирането им от фирми и индивидуални лица според наличния ресурс.  

Към момента не са констатирани проблеми с ограничаване на достъпа за събиране на недървесни 
горски продукти за лично ползване, което по закон е свободно с изключение на територията на 
ПП“Шуменско плато“. 
 

Паша 

     От страничните ползвания на гората важно място заема пашата. Планът за паша е одобрен от 
Община – Шумен по райони и площи.  

Реално  през последните години няма желаещи за издаване на позволителни. Като цяло 
отглеждането на домашни животни от местното население не е силно зависимо от използването на 
наличните ресурси свързани с пашата в горските територии.  

 
 



6. ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

Ловът е традиционно занимание за района, като териториите са обособени в 18 ловни дружинки 
към СЛРД- Сокол гр.Шумен и 1 ловна дружинка към ЛРД Велики Преслав, които обхващат земеделски и 
горски територии.  

На територията са регистрирани общо 730 ловци. Всички те са пряко за заинтересовани от 
стопанисването на горите в т.ч. прилагани лесовъдски системи и поддържане на подходяща структура на 
горите, поддържане на естествена хранителна база за дивеча, поддържане на зони за спокойствие на 
дивеча и др.  

Като цяло няма оплаквания от дейността и ръководството на ТП”ДГС-Шумен“ и местните ловци 
оценяват взаимодействието си със служителите в положителна насока.  

Очакванията на ловците са свързани и с подпомагане на дейността им чрез участие на служители 
на ТП”ДГС-Шумен“ в таксации на дивеча, поддържане на дребно-мащабна инфраструктура, участие на 
придружители по време на хайки и др. мероприятия. 

ДДУ „Ивански” се стопанисва  от  „Автомагистрали Черно море” АД по сключен договор 
с ТП”ДГС-Шумен“  от 2009г. 

 

7. ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ 

     Опазването на горските територии от страна на ТП”ДГС-Шумен“ се осъществява в две 
направления по силата на Закона за горите: предотвратяване и установяване на нарушения.  

Обект на тази дейност са опазването на териториите от незаконни ползвания и увреждания; 
спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите; следене за спазването на 
противопожарните правила и/или предприемане на действия за ограничаване и потушаване на разразили 
се пожари; следене за появата на болести, вредители и други повреди; опазване на защитените видове 
животни и растения и следене за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони и 
др. Задължение на служителите на ТП”ДГС-Шумен“  е при установяване на данни за извършване на 
престъпления, свързани с дейностите в горите незабавно да сигнализират органите на МВР и РДГ – 
гр.Шумен и да съдействат за тяхното разкриване.  

По общо мнение, проблемът с бракониерството на територията не е сериозен и случаите са 
ограничени. Забелязва се обаче, че в отделни населени места с преобладаващо ромско население случаите 
на незаконна сеч са по-често явление. За целта ежемесечно се изготвя график за дежурства с участие на 
всички служители по горите и дежурни коли. 

Редовно се провеждат съвещания по охрана на горите с участието на юрист от СИДП – Шумен и 
горски инспектори от РДГ-Шумен. 

8. ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 

     Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ТП”ДГС-
Шумен“, тъй като за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен ресурс, а в някои 
случаи да бъде засегната сигурността и имуществото на гражданите. 

Ролята на ТП”ДГС-Шумен“  в тази насока се оценява изключително позитивно от обществото, 
макар и често усилията на служителите на горите за потушаването на даден пожар да остават на по-заден 
план.  

Ежегодно се разработва Оперативен план за опазване на горите от пожари съгласуван от 
специална комисия назначена от РС „ПБЗН“ – гр. Шумен. Осъществява се наблюдение на горските 
територии и има сформирана група за бързо реагиране и дежурен автомобил за гасене на пожар - Тойота 
„Хайлукс“.  

Главните проблеми при защитата на ГТ от пожари са в небрежното палене на огън по 
заслоните и беседките на територията на ПП „Шуменско плато“ и паленето на стърнища и сухи 
треви в близост до ГТ.  



Основните направления, които се акцентират при защитата на ГТ от пожари са 
превантивните действия сред всички работещи в ГТ и местното население, периодични 
съобщения по средствата за масова информация за заостряне на вниманието на обществеността 
за задълженията на всеки  за предотвратяването възникването на пожар в ГТ и изпълнението на 
всички противопожарни мероприятия заложени в плана за защитата на ГТ от пожари ( бариерни 
прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици. ) 

Като по-съществени проблеми могат да бъдат определени липсата на достатъчна и в добро 
състояние горско-пътна мрежа и наличието на силно пресечените горски терени, което често затруднява 
борбата с пожарите и своевременното им локализиране. 

 
9. РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАНИ С ГОРАТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ТП“ДГС-ШУМЕН“ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ 

На територията на ТП“ДГС-Шумен“ се намира ПП“Шуменско плато“. Защитена горска територия, 
обект на туризъм, отдих, културни мероприятия и опазване на защитени местообитания и редки и 
застрашени видове. 

В парка има урбанизирана зона – вили, хижи, заслони, беседки и маси и пейки с места за палене на 
огън. Има два туристически обекта – Мемориал – „Създатели на Българската държава“ и Историко-
археологически резерват – „Шуменска крепост“ и историческа местност „Гробът на курсистите“. 

Други обекти на територията на ПП“Шуменско плато“ са пещерите „Бисерна“ и „Русалка“. Както 
и множество туристически маршрути.  

ТП“ДГС-Шумен“ е с много добри взаимоотношения с ДПП“Шуменско плато“. Всички 
горскостопански мероприятия са съобразени с плана за устройство на парка и се съгласуват с дирекцията. 
Ежегодно се представя отчет за извършените дейности и планираните мероприятия за следващата година. 

В териториалния обхват на ТП“ДГС-Шумен“ попада част от „Провадийско роякско плато“ – 
защитена зона за местообитания на птици, Резерват Букака, Защитени местности „Могилата”,  
“Дъбовете”, “Марашка кория” и „Каменица“. 

В доклада за ГВКС са описани всички местообитания и редки и застрашени видове на територията 
на ПП“Шуменско плато“ и на останалата територия на стопанството. 

Доклада е публикуван на интернет страницата на стопанството с възможност за допълнителни 
предложения за обекти/територии, които да бъдат включени като такива с висока консервационна 
стойност. 

10. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК  

     Макар и не структуроопределящ отрасъл за Община - Шумен, горският сектор създава 
възможности за заетост и е източник на доходи за не малка част от населението. Налице са различни 
социални измерения на въпросите свързани със заетостта осигурявана директно от ТП“ДГС-Шумен“ от 
една страна и от фирмите подизпълнители от друга, поради което тези измерения за разгледани 
диференцирано. 

ТП“ДГС-Шумен“ осигурява директна заетост на 51  човека в т.ч. на ръководни длъжности – 6, 
специалисти – 4, технически персонал – 6, помощен персонал – 6, горски стражари – 10, работници 
ангажирани в лесокултурната дейност – 19 (сезонни).  

Имиджът на стопанството като работодател е изцяло позитивен обусловен до голяма степен от 
осигуряването на заплати над средните за района, редовното заплащане, изплащането на социални и 
здравни осигуровки при това върху цялата заплата, гарантирани привилегии като отпуск и болнични, 
осигуряването на работно облекло, дърва за горене  и др. Служителите на стопанството до голяма степен 
се чувстват “защитени от държавата”, за което способства и подписаният Колективен трудов договор. 
Задълженията и отговорностите на служителите са регламентирани в подробно разписани Длъжностни 
характеристики, осигурени са начални и допълнителни обучения по отношение изпълнението на 
конкретните им задължения свързани с правилно провеждане на дейностите, съгласно ЗГ и 
Горскостопанския план.  



Горските стражари и ловните надзиратели преминават допълнителен курс за правоспособност за 
носене на оръжие. Освен началния, се извършва и периодичен инструктаж по безопасност на труда.  
Води се строга отчетна документация за всички случаи на трудови злополуки и смърт, с регламентирани 
компенсации за всеки от тях. През последните години в ТП“ДГС-Шумен“  няма случай на трудови 
злополуки. Има сключен договор със служба по трудова медицина с оглед осигуряване на необходимите 
условия за здраве и безопасност на труд и е налице изготвена Оценка на риска за различните позиции. 

 

11.ПРИНОС НА ДГС- ШУМЕН КЪМ МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

     Участието в местни инициативи и осигуряването на подкрепа за местната общност под различни 
форми е важен инструмент за поддържане на комуникацията и повишаване на доверието между ТП“ДГС-
Шумен“  и местната общност.  

Социална отговорност на стопанството са предоставяне дърва за огрев, коледни елхи, фиданки за 
залесяване, спонсорирани са различни събития. 

Мероприятия за седмица на гората под различни форми. 
В изключително позитивна светлина могат да бъдат изтъкнати действията на колектива на ТП 

ДГС- Шумен, като участие в инициативата „Да почистим България за един ден“, както и други 
мероприятия организирани на територията на Община - Шумен. 

 
12. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ТП „ДГС ШУМЕН“ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ.  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. 

     По всеобщо мнение комуникацията между заинтересованите страни и ТП“ДГС-Шумен“  е на 
добро ниво. Особено положителни в своите оценки в това отношение са представителите на институциите 
– РИОСВ, РДГ, ДПП“Шуменско плато“, РУ, РС“ПБЗН“, СЛРД „Сокол-Шумен“, ЛРД Велики Преслав и 
местните кметове.  

Всички заповеди, доклади, процедури и анализи, свързани със сертификацията и дейността на 
стопанството се публикуват на информационната страница на стопанството. Има свободен достъп на 
необходимата информация.  

Организират се съвещания и срещи с фирми изпълнители, лицензирани лесовъди и други 
заинтересовани страни.  
 

VІІІ. ПРЕПОРЪКИШ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА И 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

 
Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на горското 

стопанство  при спазване на принципите на горска сертификация са насочени към балансирано и 
отговорно отношение в различни направления- екологични, икономически и социални, които са 
свързани с голям брой заинтересовани страни. За подобряване ефективността и продуктивността 
е необходимо популяризиране на ползите от прилагане на стандарта по горска сертификация  
при стопанисването и управлението на горите от ТП ДГС Шумен, насочено към всички 
заинтересовани страни. 

 
 
      Изготвил: чл.2 от ЗЗЛД   
       /чл.2 от ЗЗЛД  / 
 


