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Увод 

 

Предмет на инвентаризация и на горскостопански план са горите и 
горските територии на ТП ДГС „Шумен” – СИДП гр. Шумен обл. Шумен съгласно 
последната Заповед № РД  49 - 170/13.08.2013г. за промяна границите на 
стопанството.  

Инвентаризацията е извършена на всички гори и горски територии в обхвата на 

дейност на стопанството, независимо от собствеността им, а горскостопанския план 

(ГСП) обхваща предвидените мероприятия в държавните горски територии (ДГТ).  

С тази разработка се прави главна ревизия на лесоустройствения проект, 
изработен през 2002 година. Инвентаризацията и горскостопанският план са 
съобразени с „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република 
България", както и Защитените зони по НАТУРА 2000. Обяснителната записка 
представлява подробна разработка за вида и обема на необходимите лесовъдски 
мероприятия за период от десет години. В нея се третират въпросите по установяване 
и картиране на типовете месторастения и местообитания върху 
дървопроизводителната площ на ДГС „Шумен". При разработката им са използвани 
данните от теренно - проучвателните работи в района на стопанството през 2011 
година.  

Типовете горски месторастения са картирани въз основа указанията дадени в 
"Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения (биотопи) 
и определяне на бъдещия състав на дендроценозите"  от 2011г.  

За определяне на типовете природни местообитания и тяхната площ в обхвата 
на ДГС „Шумен” e ползвано „Ръководство на определяне на местообитания от 
европейска значимост в България” от 2005 г. 

На базата на извършените проучвания в записката са обосновани физико - 
географските, климатичните, почвените и други условия, свързани с развитието на 
горската растителност, въз основа на които е извършено определянето на типовете 
горски месторастения. Направена е подробна характеристика на обособените за 
стопанството месторастения. Определен е и икономическия ефект от оптималния 
бъдещ състав. За всеки подотдел от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство е определен типа месторастене. В работния проект за сечите и 
залесяванията на таксационните описания са посочени данни за горскорастителната 
област, подобласт, пояс и подпояс, за типа с нейните компоненти, частта от релефа, 
както и съкратеното обозначение на типа месторастене.  

Въз основа на определените типове горски месторастения е определен и 
оптимален бъдещ състав по дървесни видове и бонитет.  

Таксационните описания са подвързани в работен проект за сечите и 
залесяванията, който е част от горскостопанския план на ДГС „Шумен”.  

В обяснителната записка са разгледани новите икономически условия, 
направен е анализ на досегашното стопанисване, както и характеристика на горите и 
горските територии. Горскостопанският план дава подробна разработка за вида и 
обема на лесовъдските мероприятия за следващите десет години. Тези мероприятия 
се отнасят предимно до най - подходящите сечи, които следва да се приложат и най - 
подходящите дървесни видове, с които ще се залесява. Мероприятията по сечите и 
възобновителните мероприятия са проектирани с оглед на установените типове горски 
месторастения и местообитания, както и в зависимост от състоянието и дървостоите.  

Набелязани са насоките за понататъшното стопанисване на горите с цел 
постигането на максимален количествен и качествен ефект от дърводобивната и 
лесокултурната дейност при максимално съчетаване на стопанските  със защитните и 
специални функции на гората. 
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РАЗДЕЛ I 

 

ИНВЕНТАРТИЗАЦИЯ НА ГОРИТЕ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В                               

ТП -  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ШУМЕН" 
 

ГЛАВА I 
 

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ. ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 
 
 1. ИМЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО 

 
ТП Държавно горско стопанство "Шумен" носи наименованието си от гр. Шумен, 

където е седалището на неговото административно управление. 
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. 

На север  стопанството граничи с ДЛС "Паламара,  на изток с ДГС "Нови пазар", 
на югоизток с ДГС "Провадия", на юг с ДГС "Смядово", на югозапад с ДГС "Преслав", 
на запад с ДГС "Търговище" и на северозапад с ДГС "Разград". 

Транспортните и съобщителни връзки на територията на стопанството са много 
добре развити и свързват всички населени места. 

Пътната мрежа в района е сравнително добре развита, гъста и обхваща всички 
населени места. Районът се пресича от три важни железопътни линии: София – Варна, 
Варна – Русе и Шумен – Комунари - Карнобат.  

През територията на стопанството преминава автомагистралата София  - 
Варна, както и  следните първокласни пътища Русе – Разград - Шумен – Карнобат, 
Велико Търново – Търговище – Шумен, както и Шумен - Силистра. По тези пътни 
артерии и другите второкласни и третокласни пътища става извоза на дървесина. 
Всички горски комплекси се свързват с основната пътна мрежа посредством временни 
горски пътища. Недостъпни басейни няма. 

В горско - административно отношение ТП ДГС ”Шумен” се числи към 
Североизточно държавно предприятие гр.Шумен на територията на РДГ Шумен. 

 
  2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 2.1. Географско положение  
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Координатите на крайните точки  на Държавно горско стопанство "Шумен" са: на 
север - 43°26'02.33'' северна ширина и 27° 02' 47.98'' източна дължина, изток - 
43°09'14.79'' северна ширина и 27°12' 49.27'' източна дължина, юг - 43°06'12.52'' 
северна ширина  и 27°06'17.29'' източна дължина, запад - 43°17'06.44'' северна ширина 
и 26°43'52.04'' източна дължина. 
   

 
2.2. Релеф  
Територията на стопанството се характеризира с хълмист и еднообразен 

релеф. Известно различие се наблюдава между северната част и централните и южни 
райони.  
 
 2.3. Хидроложки условия  
 
 Хидроложките условия в района на стопанството са лоши. Постоянни водни 
течения почти липсват. Дяловете са къси и безводни. 

Река Голяма Камчия е най-голямата река с постоянен воден отток преминаваща 
през територията на стопанството. Тя протича в южната част,  но далеч от горските 
масиви ,за да им оказва някакво непосредствено влияние. 

Друго по-значително водно течение е притокът на на р. Провадийска - Костена 
река. Протича в югоизточната част на стопанството. Бреговете й са стръмни, на места 
със свлачища, а през лятото водата в нея силно намалява.Няма пороен характер. 

Други по - големи водни течения преминаващи през равнинната част на 
стопанството са река Пакоша, Поройна и Мътнишка река, които са по скоро дерета, а 
не реки. Тези течения се харектеризират с непостоянен воден оток и нямат 
съществено влияние върху горската растителност.. Горските комплексите в северната 
част, които са силно разпръснати сред поземления фонд, се пресичат от малобройни 
къси и сухи падини. Изворите по брой и дебит намаляват в посока юг - север. 
Дълбочината на подпочвените води също расте от юг на север. Те по правило са на 
голяма дълбочина - недостъпни за корените на дървесната растителност. 

Източници на почвената влага са главно падащите валежи. Неравномерното им 
разпределение през годината се отразява неблагоприятно върху растежа и 
производителността на дървостоите. 
 
 3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ  
 

Районът, в който се намира територията на ДГС "Шумен", попада в 
геоструктурната област Мизийска плоча – стабилна, устойчива част от земната кора, 
слабо реагирала на нагъвателните със специфичен геоложки строеж. Северна 
България, вкл. Лудогорието и Шуменско - Провадийските плата, лежат изцяло върху 
нея. Характеризира се с почти хоризонтална покривка от седиментни скали с 
пезозойска и неозойска възраст, препокрити през кватернера от мощни льосови 
наслаги. 
 Площта на стопанството е разположена основно върху мергели 51.8% от 
дървопроизводителната площ на стопанството, следват варовиците, които заемат 
около 41.5%, льос - 3.5% и пясъчници - 3.2%. 
  
  
  4. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ  

 
Климатичните условия са решаващ фактор за развитието на горскодървесната 

растителност и формирането на отделни типове месторастения. 
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Площта на стопанството попада в Европейско-континентална климатична 
област. Умерено-континентална климатична област и Среден климатичен район на 
Дунавската хълмиста равнина. 

Според горско-растителното райониране стопанството попада в Мизийска 
горскорастителна област, подобласт Шуменско-Провадийски плата. 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.). 

Малката разлика в надморските височини на територията на стопанството 
предопределя сравнително постоянни и еднакви параметри на климатичните 
елементи. 

 
4.1. Температурен режим 
 
Откритостта на Дунавската равнина на север. създава благоприятни условия за 

безпрепятствено нахлуване на студени континентални въздушни маси поради, което 
зимата е доста студена,  пролетните мразове са често явление, лятото е сравително 
топло, а есента е по-топла от пролетта. 

Зимните температури в района на стопанството са твърде ниски. 
Средномесeчната температура за януари е около -2°С,но под влияние на релефа 
температурните условия са твърде различни, като в речните долини и големите 
дялове са значително по-ниски. отколкото в съседните издигнати и платовидни места. 
Броят на топлите дни със средна денонощна температура на въздуха над 5°С през 
трите зимни месеца е 14 – 16 дни, а дните със средна денонощна температура под 
0°С, за същият период са около 46-48. Абсолютните минимални температури достигат 
до - 35.5°С (Таблица №5). 

Средната температура на дълбочина 2 см в почвата през януари е около 0°С. 
Почвата замръзва средно  на дълбочина до 20-25 см. а в отделни зими и до 50-60 см. 
 

4.2.Валежен режим 
 
Средният годишен валеж за района на стопанството е по-нисък от средния за 

страната и се колебае от 430 до 1046 мм/кв.м. В района са се наблюдавали през 
изтеклите десет години и засушителни периоди. Максималното количество валежи с 
най-голяма интензивност падат през юни. а най-малко през февруари. Общо взето 
през вегетационния период пада основната част от валежите. 

Снежната покривка е неустойчива. образува се в края на ноември и началото на 
месец декември . като се рядко се задържа продължително време. Дори и през януари 
тя се задържа главно през периодите на застудяване. В периодите на затопляне се 
стопява напълно. Последната снежна покривка се стопява до средата на месец март. 
Среднгодишно снежната покривка се задържа около 52 дни. 
   
  
 
 
 4.3.Ветрове 
  
 Преобладаващи за района на стопанството са североизточните ветрове. 
Средната многогодишна скорост на вятъра е слаба и се изменя от 2 до 4 м/с. но през 
зимата често духат и силни студени ветрове.Годишният максимум е през зимата 
(февруари. март). а денонощният през деня. Максималната скорост на вятъра е 
характерна тук в края на лятото и началото на есента (август. септември). 
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6. ЕРОЗИЯ  
 
През време на теренните проучвания върху територията на стопанството, не бе 

констатирано наличие на ерозионни процеси. За това е спомогнало извършените 
залесявания през различните периоди от време, както и намалената паша в горите, 
вследствие икономическата криза в страната. 
 
  7.РАСТИТЕЛНОСТ  
 

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 и по - малко бял бор и др. иглолистни. 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 със схеми 10X8, 10X10, 12X10.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. 

8.ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ  

За определяне на типовете месторастения в ДГС "Шумен" е използвана 

„Класификационна схема на типовете месторастения в Република България" от 2011 

година. 

Горските типове месторастения са определени на базата на относителната 
еднородност на климатичните. релефни и хидроложки условия. Те обхващат горски 
площи с относително еднакъв лесорастителен ефект. При еднакви други условия. 
типовете месторастения се определят на базата на подтиповото разнообразие на 
генетичния тип почва. а в отделни случаи и на базата на самия тип почва. В 
стопанството са определени и картирани 6 типа месторастения. 

Разпределението на дървопроизводителната площ и общия дървесен запас по 
типове месторастене е дадено в таблици №9.  

Таблица №10 
Разпределение на дървопроизводителната площ/ха/ по типове месторастене 

Код 

местораст. 

Тип месторастене Площ % 
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M-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 мнв) 10802.5 81.5 

Д2 (12) Равнинно, богато,свежо на обикновен чернозем или сива горска тъмна 

почва 

2171.5 16.4 

Д1 (13) Равнинно и на склонове,богато, сухо на обикновен чернозем или сива 

горска тъмна почва 

173.9 1.3 

СД2 (14) На склонове, средно богато до богато, свежо, на обикновен чернозем 

или сива горска тъмна почва 

6534.0 49.3 

С1 (15) На склонове, средно богато, сухо, на обикновен чернозем или сива 

горска обикновена почва 

1923.1 14.5 

    

M-I Долен пояс на дъбовите гори (от 0 до 600-800 м н.в.) 2448.7 18.5 

С2 (121) Средно богато, свежо, на обикновени рендзини 2035.1 15.4 

АВ1 (122) Много бедно до бедно, сухо, на обикновени рендзини 413.6 3.1 

    

Всичко  13251.2 100.0 

 
 
 
 

9.ОЧАКВАЕМ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ  
 
Съставянето на лесоустройствения проект на типологична основа. позволява да 

се определи оптимален бъдещ състав за всяко насаждение. култура или гола 
дървопроизводителна площ. Този оптимален бъдещ състав отговаря на екологичните 
фактори на месторастенето и предполага значително по-висока продуктивност. 

Чрез целевия състав или бъдещото разпределение на площите по дървесни 
видове и бонитети. се цели да се постигне увеличение на дървесния прираст и 
съответно на дървесния запас. Съпоставката на сегашния и бъдещия оптимален запас 
дава представа за ефекта от предвидените мероприятия. Тъй като на практика 
сравнението на дървесните запаси е невъзможно. се приема за целесъобразно да се 
използват условни единици - условен общ среден зрелостен прираст. 

За тази цел. всички сегашни дървесни видове са приведени към 100 годишна 
възраст (с изключение на топола. върба и акация) и нормална пълнота 1.0. По опитни 
таблици е изчислен условния общ среден зрелостен прираст на сегашните дървостои. 
От предвижданията за оптималните бъдещи състави на отделните типове 
месторастения. са направени същите изчисления и е установен общ среден зрелостен 
прираст. отделно за залесената площ и общо за дървопроизводителната площ на 
стопанството.  

 
 
 
 
 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
 
1. ПЛОЩ И ЛЕСИСТОСТ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ, НА КОЯТО СЕ 
НАМИРА ДГС„ ШУМЕН " 
 
 Териториите на ДГС "Шумен" имат не само местно, но и национално значение. 
Инвентаризираната площ на ДГС "Шумен" обхваща част от територията на общинa гр. 
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Шумен област Шумен. Разпределението на горите и горските територии предмет на 
инвентаризация  по видове собственост  е показано в таблица №13. 

 
Таблица № 13 

Разпределение на площта/ха/ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ предмет на устройство по 
видове СОБСТВЕНОСТ  

 

№ 

Горски 
Територии 
/държавна 

собственост/ 

ГДПФ 

Горски 
Територии 
/Недърж. 
Собст./ 

Недърж. 
гори 

върху ЗЗ 

Общо за 
ДГС 

„Шумен” 

Обща 
площ 

на 
устройва- 

ната 
територия 

% 

Лесистост 

1. 11386.9 242.5 947.6 1236.1 13813.1 60504.9 22.8 

% 82.4 1.8 6.9 8.9 100.0   
 
Териториите предмет на този план са различна собственост, като най - голям 

процент заемат горските територии държавна собственост – 82.4% от общата площ 
стопанството. Горите в ДПФ са 242.5 ха или 1.8% от общата площ. Горските територии 
недържавна собственост представляват 6.9 % от площта на стопанството. Горите 
върху земеделски земи възлизат на площ от 1236.1 ха или 8.9% от площта на 
стопанството.  

В Приложението на проекта е даден пълен списък на подотделите по видове 
собственост. База за разделяне на площите по собственост са приетите кадастрални 
планове за гр.Шумен и селата: Васил Друмев, Градище, Друмево, Ивански, Илия 
Блъсково, Новосел, Панайот Волово, Радко Димитриево, Средня, а за останалите 
землища - направените КВС-та  за землищата на територията на община Шумен. 
 
2.РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ГОРИТЕ В СТОПАНСТВОТО ЗА ИКОНОМИКАТА НА 
ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Горите в района на ДГС "Шумен" имат значение за икономиката на общината и 

областта, преди всичко като източник на строителна дървесина, целулоза и дърва за 
нуждите на промишлените предприятия, държавни и частни фирми, както и за 
местното население. 

Гората е основен източник за задоволяване нуждите на местното население от 
дърва за огрев и по – малко за строителна дървесина.. 

За осъществяване на своята дейност стопанството използва мрежа от 
третокласни шосета и автомобилни горски пътища. 

През територията на стопанството преминават: 
 

 Автомагистрала А - 2 София – Варна,  
както и първокласните пътища: 
 

 Е – 70 – Русе – Разград -  Шумен  - Варна 

 Велико Търново – Омуртаг – Търговище – Шумен 

 Силистра - Шумен 
 
 
 
 Всички села са свързани с гр. Шумен и помежду си с асфалтирани пътища. 

Голяма част от горските обекти имат връзка с основната пътна мрежа чрез чакълирани 
и земни автомобилни пътища. 

Селско стопанство 
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Община Шумен разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското 

стопанство - наличие на плодородна земеделска земя (77,7% използваемост от обработваемата 

земеделска земя), което създава възможности за използване на продукция, произведена в 

общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост. Естествените ресурси са 

предпоставка за развитие на зърнопроизводство, лозарство, захарно цвекло, животновъдство 

(свиневъдство и птицевъдство).  

На територията на общината се намират единствените в България научни институти, 

работещи по проблемите на свиневъдството, коневъдството, биволовъдството и захарното 

цвекло.  

В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанската 

продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е 

относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на значителни 

производствени мощности в този сектор, голяма част от които са ненатоварени. Налице е 

свободен капацитет в подотраслите млекопроизводство, месна, пивоварна, винена и консервна 

промишленост. Негативен ефект върху развитието на селското стопанство имат ниските 

изкупни цени на селскостопанската продукция.  

"Кабиюк" ЕАД е една от най-големите фирми в аграрния сектор в общината. Добри 

резултати са постигнати в зърнопроизводството и животновъдството. В своята стратегия 

фирмата залага на иновации - въвеждане на нови продукти /нови култури/ - биохумус и 

лавандулов разсад. По отношение на животновъдството основната цел е поддържане на 

генофонда на коне, свине и овце.  

"Шумен лес" е друга голяма фирма в отрасъла, която се занимава с дърводобив, 

залесяване, отглеждане на млади насаждения, производство на залесителен материал, 

международен ловен туризъм и хотелиерство.  

Други фирми в отрасъла, които реализират едни от най-големите печалби в общината, са 

"Брадърс комерс", Хибридният център по свиневъдство и Птицекомбинат "Камчия" АД. 

В общината съществуват възможности за формиране на мрежи от свързани 

производства, в които водеща роля може да има хранително-вкусовата промишленост. В тази 

мрежа могат да участва селскостопански фирми и производители, фирми от хранително-

вкусовата промишленост, института по земеделие. Формирането на такъв клъстер може да се 

превърне в генератор на икономически растеж в общината. Ролята на общинското ръководство 

е да създаде условия за междуфирмено и междусекторно сътрудничество. 

Източник на информацията -  / http://www.shumen.bg 

 
Икономика 

Преобладават предприятията в отраслова група "търговия, ремонт на автомобили и 

битова техника" - 50 на сто, само 12 на сто са предприятията в преработващата индустрия. По 9 

на сто от предприятията са в отраслови групи "хотели, общежития и обществено хранене", 

"транспорт и съобщения, агенции за пътуване и туризъм", "операции с недвижимо имущество, 

наемодателна дейност". Основен определящ отрасъл за общината е леката промишленост, 

представена основно от преработваща, текстилна, шивашка и хранително - вкусова и 

строителство. 

 

  Отрасъл 
По приходи от 

дейността (%) 
По заети 

лица (%) 
По ДМА 

(%) 

1. 
Търговия,ремонт на автомобили и битова 

техника 
42.6 20.0 13.4 

2. Преработваща индустрия 29.1 32.4 46.7 
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3. Селско, горско стопанство, лов и риболов 11.8 8.4 8.5 

4. Строителство 8.3 10.0 8.6 

5. Операции с недвижимо имущество 1.3 3.8 1.4 

6. 
Транспорт и съобщения, агенции за 

пътуване и туризъм 
4.6 7.6 5.5 

7. Други 2.3 17.8 15.9 

 
Промишлеността е представена в общината от следните по-важни предприятия и 

фирми: 

Група "Херти" - холдингът се състои от "Херти", "Райфен" и "Тим Шел". Основното 

производство е: алуминиеви винтови капачки; лакиране и литография върху метални листи; 

термосвиваеми капсули за винени бутилки; производство на алуминиеви контейнери за храна 

(изцяло предназначени за износ в Германия); производство на капачки за буркани; 

производство на бутилиращи машини - износ за Полша за пунктове за битови отпадъци 

(опаковки от храни и напитки). Част от продукцията е предназначена и руския пазар. 

"Лавена" АД - Дружеството отглежда около 200 дка насаждения от дългогодишни култури на 

собствена земя, като намеренията са те да станат около 500 дка. С това са свързани и основните 

перспективи за развитие. В момента се осъществява съвместна дейност с кооперации, 

сдружения, земеделски стопани за отглеждане на необходимата суровина. Друго направление в 

дейността на дружеството е производството на лекарствени средства. Произвежданите 

лекарства са течни и мазилкови. В момента се произвеждат лекарства за Русия и бившите 

съветски републики. Стремежът е към производство на лекарства за износ за Източна Европа и 

Близкия Изток. 

Добри перспективите за развитие съществуват и в областта на ароматерапията. 

Производството ще бъде насочено главно към вътрешния пазар. В козметиката дружеството 

следва световните тенденции - преминава към натурални продукти, които постепенно 

изместват синтетичните компоненти. Основните износни стоки са етерични масла и лекарства. 

Получи стандарт за качество ISO 9001. Финансовите резултати са положителни. Дружеството 

разполага с лицензирана фармацевтична лаборатория. 

"Алкомет" АД е една от големите фирми в страната и единствена специализирана в 

производството на алуминиев прокат и изделия от алуминиеви сплави. Близо две трети от 

производството е насочено за износ. 

Група "ФИКОСОТА" е група от нововъзникнали фирми, в която е включен и един 

приватизиран завод. Основна дейност на групата е производство и търговия с битови 

електроуреди и перилни и миещи препарати. 

"Шуменско пиво" Дружеството е специализирано в производството на бира.  

"Сердика" АД се занимава с преработка на мляко и производство на млечни продукти. 

Преориентира стратегията си към външни пазари - изнася малки количества на 

международните пазари /Ливан, САЩ/.  

"Домейн Бояр" е специализирана в производство на вина и спиртни напитки. Има добри 

финансови резултати. Осъществява износ за международните пазари на базата на сключени 

договори за износ на вино в Русия, Англия, Скандинавските страни.  

"Тропик" АД се занимава с преработка на плодове и зеленчуци и производство на консерви. 

Предприятието се развива много успешно на базата на увеличение на производството, 

разнообразен асортимент, подобряване на дизайна и опаковките.  

"Ризов" ООД Фирмата разполага с мелница и база за почистване на семена за технически 

култури. Предприятието е свързано с развитието на селското стопанство и възможностите за 

осъществяване на износ на зърно за международните пазари.  

"Тони М" Фирмата работи в шивашката промишленост, при това е характерно, че тя продава 

готов продукт под собствена марка, а не на "ишлеме". Цикълът на производство е почти 

непрекъснат. Фирмата е експортно ориентирана - тя изнася за Германия, като работи с най-

големите немски фирми.  
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"Мадара" АД е приватизирано през 1999 г. Мажоритарен собственик е "СФК" ООД. 

Дружеството премина през процеси на силно редуциране на персонала и преструктуриране на 

изделията.  

"Хан Омуртаг" АД е ориентирана в производството на фаянсови и теракотни плочки и стенни 

пана.  

В областта на строителството по-важни представители са следните фирми: 

"Автомагистрали - Черно море" АД Дружеството реализира успешно инвестиционна 

програма по обновяване на материално-техническата база. Това му позволи да повиши 

конкурентоспособността си и обема на извършените дейности.  

"Шумен" АД Дружеството работи с високо качество на извършваните услуги, при 

конкурентни за региона цени. Предстои изпълнение на инвестиционна програма, насочена към 

обновяване на техниката и разширяване на предлаганите услуги.  

"Водно строителство" АД Основната дейност на фирмата в момента е насочена към 

екологични, ВиК и инфраструктури обекти.  

"Анияк" ООД - фирмата работи по линия на Световната банка по първичните здравни 

помощи и спешните помощи във Варна, Добрич, Русе, Разград и др., като е обхваната почти 

цяла Североизточна България - районни здравноосигурителни каси, обекти от селското 

здравеопазване и др. Извършва се монолитно строителство - фирмата изпраща специалисти в 

Германия. "Анияк" ООД участва в концесията за изграждане на тръбопроводите до общинските 

обекти в Шумен. Друго направление в дейността е саниране на панелните блокове.  

"Стройкомплект" АД - Занимава се с търговия със строителни материали и вътрешно 

обзавеждане. Има завод за производство на бетонови керемиди, разполага и с група за монтаж 

на сухо строителство. Перспективите са свързани с изграждане на завод за циментфазер. 

Фирмата ориентира своето производство и към външните пазари - в момента прави пробив на 

пазара в Украйна, Молдова и Русия.  

"Таита" - Фирмата осъществява автомобилен транспорт за чужбина, сервиз и поддържане на 

автомобили.  

Източник на информацията -  / http://www.shumen.bg 

 

Туризъм и отдих 

 

Община Шумен и разполага с богат потенциал и недоусвоени ресурси за развитие на 

туризъм. Основна тежест в този сектор имат антропогенните ресурси - изключително богати и с 

призната висока културно-историческа стойност. Значителни са и наличните природни 

дадености. 

Благоприятно е и географското положение на общината - в близост са първите столици 

Плиска и Преслав и северните черноморски курорти. 

Основните обекти на културно историческото наследство включват: 

Национален историко-археологически резерват “Мадара” е събрал в едно богата история, 

разнообразие от археологически паметници, кра-сива природа и уникален скален релеф - 

Мадарският конник. Единственият по рода си средновековен скален релеф в Европа – 

Мадарският конник, от 1979 г. е в списъка на ЮНЕСКО като културна ценност със световно 

значение. От 2008 г. е Глобален символ на България. 

Историко-археологически резерват „Шуменска Крепост”, известен и като „Старият град”, се 

издига на 3 км. западно от съвременния град Шумен. 

 
 

ГЛАВА III 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕНТАРИЗИРАНИТЕ ГОРИ И ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 
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1.ОБЩА ПЛОЩ НА ТП ДГС “Шумен” И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПО ГРУПИ ГОРИ 
СПОРЕД ОСНОВНИТЕ ИМ ФУНКЦИИ 
 

Общата площ на ДГС "Шумен"е 13813.1 ха. Разпределението и по вид на земите 
е посочено в таблица №14 

По вид на горите тя се разпределя така: най - голяма е площта на издънковите 
за превръщане, следват нискостъблените, широколистните високостъблени, 
иглолистните и тополови. 

Таблица № 14 
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ/ха/ по вид на ЗЕМИТЕ и вид на ГОРИТЕ 

 
Вид на подотдела Иглол. Шир.вис. Изд.превр. Нискост. Тополови Всичко % 

А. Насаждения        

С пълнота 0.4-1.0 1259.0 2696.9 6277.1 2747.9 58.4 13039.3 94.3 

От естествен произход 0.3 1940.8 6277.1 2399.5 1.3 10619.0 76.8 

Склопени култури 1258.1 706.6 - 348.0 57.1 2369.8 17.1 

Несклопени култури 0.6 49.5 - 0.4 - 50.5 0.4 

Насаждения с пълнота 0.1-0.3 7.3 54.3 77.7 20.4 11.9 171.6 1.3 

От естествен произход - 51.1 77.7 17.7 1.1 147.6 1.1 

Изредени култури 7.3 3.2 - 2.7 10.8 24.0 0.2 

Всичко залес. площ 1266.3 2751.2 6354.8 2768.3 70.3 13210.9 95.8 

Незалес.дървопр.площ        

сечище - - - - 4.3 4.3 - 

пожарище - - - - - - - 

голина - 8.9 25.6 1.5 - 36.0 0.3 

Всичко незалес. площ - 8.9 25.6 1.5 4.3 40.3 0.3 

Недървопроизв. площ        

поляна 43.2 48.5 84.2 114.1 1.6 291.6 2.1 

обработваема площ - - 2.7 0.6 - 3.3 - 

автомобилен път земен 6.0 5.6 23.6 5.6 0.1 40.9 0.3 

автомобилен път с наст. 1.3 8.8 6.8 4.6 - 21.5 0.2 

дворно място 5.3 31.7 12.4 6.5 - 55.9 0.4 

просека 5.5 9.5 15.5 16.2 0.1 46.8 0.3 

нелесопригодна голина 2.9 0.1 1.5 11.1 - 15.6 0.1 

скали 0.7 2.0 4.0 21.6 - 28.3 0.2 

кариера 0.7 - - 1.6 - 2.3 - 

гьол - 0.1 0.5 - - 0.6 - 

ровина - - 0.7 - - 0.7 - 

дивечова нива - - 11.4 - - 11.4 0.1 

горски разсадник - 1.3 - 20.7 - 22.0 0.2 

свлачище - - 2.8 - - 2.8 - 

изкоп - - 0.9 - - 0.9 - 

насип 1.1 - - - - 1.1 - 

канал - 0.6 1.7 0.1 - 2.4 - 

алея - 0.7 0.3 - - 1.0 - 

паркинг - - 0.4 0.2 - 0.6 - 

парк - 5.5 - 0.1 - 5.6 - 

хелик.площадка - - - 0.3 - 0.3 - 

каптаж - 0.1 0.2 0.1 - 0.4 - 

дендрариум - - - 1.5 - 1.5 - 

ловна просека - - 4.4 - - 4.4 - 

Всичко недървопр. площ 66.7 114.5 174.0 204.9 1.8 561.9 3.9 

Обща площ-ха 1333.0 2874.6 6554.4 2974.7 76.4 13813.1 100.0 
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Залесената инвентаризирана площ на ДГС "Шумен" е 13210.9 ха. Запасът на  
основните насаждения е 1746920 куб.м (без клони), а на надлесните дървета 2125 
куб.м (без клони). 

 
 
 
 
 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО 
 

1.НАПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО 
 

Направлението на стопанството е в зависимост от функциите на горите.  
В ТП ДГС "Шумен" горите със стопански функции заемат 16.2%, а горите със 

защитни и специални функции – 83.8 % от общата площ на горите държавна 
собственост. 

Основната насока на стопанисването в групата гори със стопански функции е 
максимално производство на строителна дървесина от единица площ, като най - 
рационално се използуват плодородието на почвата и продуктивността на типовете 
месторастения. За постигане на така поставената цел, съобразно сегашното състояние 
на насажденията са проектирани съответни мероприятия, по-важни от които са: 
подходящи отгледни и възобновителни сечи, залесяване на голи 
дървопроизводителни площи и невъзобновени участъци и други. Заедно с това 
проектираните мероприятия ще спомагат и за повишаване на водохранните, 
почвозащитни, здравноукрасни и други защитни функции на гората. 

Режимът на стопанисване на насажденията и голите горски площи от групата 
гори със защитни и специални функции ще има за цел непрекъснатото подобряване и 
увеличаване на тези функции. Така в защитните гори да се увеличат водоохранните, 
почвозащитните и противоерозионни функции, в семепроизводствените насаждения 
да се осигури максимално производство на семена с високо качество, а в защитените 
природни обекти - да се запази защитения ландшафт, защитените видове и 
съответните местообитания. 
 
2.РАЗДЕЛЯНЕ НА СТОПАНСТВОТО НА УЧАСТЪЦИ 

 
Със Заповед № 430 / 06.11.2013 г. на Директора  на ТП ДГС „Шумен” на 

основание на Заповед № РД49-170/13.08.2013 г. на МЗХ  и подобряване на 
организацията на работа при изпълнение на дейностите в ДГТ в района на ДГС 
„Шумен” са обособени три горскостопански участъка както следва: 

 - I Горскостопански участък "Шумен" 

 - II Горскостопански участък "Саламаново-Новосел"  

   - III Горскостопански участък "Овчарово". 

Участъците са обособени съобразно съществуващата пътна мрежа, особеностите на 

релефа, гравитацията на материалите, с оглед улесняване работата на ръководството по 

организацията и контрола на различните дейности.  

 

2.1. I ГСУ "Шумен" 
 

Заема северните части на стопанството. Седалището на участъка е в сградата на 
стопанството в гр. Шумен. 

В участъка са включени следните отдели:1-4; 44-63; 74; 87-89;198; 200-206; 227-
233; 235-264; 329. Общия брой на отделите е 74. Номерацията на отделите е както при 
предходното устройство.  
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Общата площ е 4298.3 ха, от която залесената е 3981.0 ха и незалесена 317.3 ха. 
Горите и земите с стопански функции заемат 30.4% от общата площ на участъка. 
Запаса на основните насаждения и култури  е 543595 куб.м, а на надлесните дървета 
55 куб.м. 

На територията на участъка се намират част от Защитена зона BG0000138 „Каменица”, 
Защитена зона BG0000382 „Шуменско плато” и  Защитена зона BG0000602 „Кабиюк”. 

Горскостопанските карти в мащаб 1:10000, отнасящи се за ГСУ "Шумен" са 9 броя 
(№№ 1 –9 ), а в мащаб 1:25000 - 3 бр. (№ 1-3). 

 
 

2.2 II ГСУ "Саламаново - Новосел" 
 

Обхваща западната и югозападна част от територията на стопанството. 
Седалището на участъка е в сградата на стопанството в гр. Шумен. 

Участъкът включва отдели №№ 64-73; 75-86; 90-112; 199; 219-216. Общият брой 
на отделите е 54.  

Площта на участъка e 3559.7 ха, от която залесена 3420.5 ха и неалесена 139.2 
ха. Горите и земите с стопански функции заемат 41.0% от общата площ на участъка. 
Запасът на основните насаждения и култури  е 410575 куб. м, а на надлесните дървета 
650 куб.м. 

На територията на участъка се намира част от Защитена зона BG0000382 
„Шуменско плато” . 

Горскостопанските карти в мащаб 1:10000, които се отнасят за ГСУ "Саламаново-
Новосел" са 4  броя (№№ 10 – 14), а в мащаб 1:25000 - 2 бр. (№ 4,5). 

 
2.3. III ГСУ "Овчарово" 

 
Разположен е в южната и източна част на стопанството. Седалището на участъка 

е в сградата на стопанството в гр. Шумен. 
Отделите включени в участъка са 80 броя със следните номера: 113 -192. 

Запазена е номерацията от предходното устройство. 
Площта на участъка е 5955.1 ха, като залесената  е 5809.4 ха а незалесената е 

145.7 ха. Площта на участъка е заета от 3.9% гори и горски територии със стопански 
функции. Запаса на основните насаждения и култури е 792750 куб.м, а на надлесните 
дървета 1420 кубм.. 

На територията на участъка се намира част от защитената зона  Провадийско - Роякско 
плато - BG0000104 и Защитена зона BG0002038 „Провадийско - Роякско плато” – за птиците. 

Картите обхващащи ГСУ "Овчарово" са 6 бр. (№№ 15-21) в мащаб 1:10000 и 2 бр. 
(№ 6, 7) в мащаб 1:25000. 
 
3.СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ 
 

При настоящето устройство са обособени 18 стопански класa – 18 в горите със 

стопански функции и 18 условни в териториите със защитни и специални функции. 

 
Функционални групи гори и стопански класове 
I. Гори със стопански функции/СтФ/ 
1. Стопански клас Черборови култури – ЧБК 

2. Стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен – ДСрН 

3. Стопански клас Церов – Ц 

4. Стопански клас Смесен широколистен – СмШ 

5. Горскоплоден Стопански клас – ГПл 

6. Стопански клас Липов високобонитетен – ЛВ 

7. Стопански клас Липов средно и нискобонитетен – ЛСрН 
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8. Стопански клас  Буков високобонитетен за превръщане – БВП 
9. Стопански клас Габъров високобонитетен за превръщане – ГВП 
10. Стопански клас Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане – ЗдСрНП 
11. Стопански клас Церов високобонитетен за превръщане – ЦВП 
12. Стопански клас  Церов за превръщане – ЦП 
13. Стопански клас Смесен високобонитетен за превръщане – СмВП 
14. Стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане – СмСрНП 
15. Стопански клас  Акациев – А 
16. Стопански клас  Нискостъблен – Н 
17. Келявгабъров  Стопански клас – Кгбр 
18. Стопански клас Тополов нетипичен – ТН 
 
 
II. Защитни и специални функции/ЗСПФ/ 
1. Стопански клас Черборови култури – ЧБК 

2. Стопански клас Буков високобонитетен – БВ 

3. Стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен – ДСрН 

4. Стопански клас Церов – Ц 

5. Стопански клас Смесен широколистен – СмШ 

6. Горскоплоден Стопански клас –  ГПл 

7. Стопански клас Липов високобонитетен – ЛВ 

8. Стопански клас Липов средно и нискобонитетен – ЛСрН 
9. Стопански клас Буков високобонитетен за превръщане – БВП 
10. Стопански клас Габъров високобонитетен за превръщане – ГВП 
11. Стопански клас Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане – ЗдСрНП 
12. Стопански клас Церов високобонитетен за превръщане – ЦВП 
13. Стопански клас Церов за превръщане – ЦП 
14. Стопански клас Смесен високобонитетен за превръщане – СмВП 
15. Стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане – СмСрНП 
16. Стопански клас Акациев – А 
17. Келявгабъров  стопански клас – Кгбр 
18. Стопански клас Тополов нетипичен – ТН 

 
 

ПРОЕКТ НА ВОДОДАЙНИТЕ    ЗОНИ 
 

Предмет на този проект са вододайните зони на територията на ДГС " Шумен" – 
разположни на част от територията на община Шумен. Всички вододайни зони са 
обявени през ревизионния период и са на основание на Наредба №3 за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. 

В проекта е направена кратка характеристика на физико - географските и 
климатични условия и на горските територии, а така също и анализ на досегашното 
стопанисване. 

Целта на стопанисването е чрез подходящи мероприятия да се подобрят 
защитно - водоохранните функции на насажденията и се запазят от замърсяване 
водоизточниците и водоемите, които снабдяват селищата с питейна вода.  
 

1. Местонахождение и природни условия 
 
 Вододайни зони – определени както следва: 
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1.1.Със заповед № 16/29.11.2010 г. на Басейнова дирекция за управление на 
водите в Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителна 
зона около каптиран естествен извор "Папаз бунар" от ВС "Хижата" разположен в 
ПИ №83510.87.4 в землището на гр. Шумен, за добив на подземни води от 
подземното водното тяло "Карстови води в К2т горна греда-мастрихт Шуменско 
плато", с код BG2GOOOOOK2030, за питейно-битово водоснабдяване на зона 
Хижата, с издадено разрешително за водовземане №21510159/18.08.2010 г. с 
охранителен режим на защитен воден обект в санитарно - охранителната зона, 
както следва: 

Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
-Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, 

поддръжката на водовземото съоръжение и експлоатацията на охранителната зона.  

-Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените локални 

експлоатационни ресурси. 

-Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното 

съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи.  
 
Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
 В пояс II на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
-Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води. 
-Добив на подземни богатства. 
-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден 

обект. 
 В пояс II на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
-Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден  

обект. 

Санитарно-охранителна зона - пояс III 

 
 В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземния воден обект. 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 

подземния воден обект. 
 В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 

           -Добив на подземни богатства. 
           -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

 

            1.2.На основание чл.118, ал.1, т.З от Закона за водите, чл.37, т.2 от Наредба №3 за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - 

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди със заповед №РД - 836/07.11.2006г. на 
Министерството на околната среда и водите е учредена Санитарно-охранителна 

зона около водоизточник сондаж №Р-2, разкриващ минерална вода от находище "Мараш" 
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- изключителна държавно собственост, с.Мараш, община Шумен, област Шумен - подземни 

води от девонски водоносен комплекс (№41 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за 

водите) и охранителен режим както следва: 

 
 Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

          -Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на 

минерална вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на 

охранителната зона. 

           -Средногодишен добив на минерална вода в количества по-големи от 

утвърдените локални експлоатационни ресурси. 

-Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на 

водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представителите на 

контролните органи. 

1.3.На основание чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 37, 
т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
със заповед № 21/20.12.2010 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в 
Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителни зони около 
водовземни съоръжения за добив на подземни води от защитено подземното водното 
тяло "Порови води в кватернера на р. Врана", с код BG2G00000OQ004, от ВС 
"Мараш" състояща се от 8 шахтови кладенци "ШК-1", "ШК-2", "ШК- 4", "LUK-5", "ШК-6", 
"ШК-7", "ШК-8", "LUK-9" и "ШК-10", изградени в ПИ №№000207, 000204, 000210 в 
землището на с. Мараш, общ. Шумен, и ПИ №№83510.285.14, 83510.289.8, 
83510.286.18, 83510.287.9, 83510.291.25, в землището на гр. Шумен, с издадени 
разрешителни за водовземане №21510104/15.09.2009 г. и №21510148/10.06.2010 г. с 
охранителен режим на защитен воден обект в санитарно – охранителната  зона, както 
следва: 

 
Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
             -Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 
вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона.  

             -Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 
             -Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното 
съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните  органи. 
 
 Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
 В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
            -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 
            -Добив на подземни богатства. 
            -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 
воден обект. 
 В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
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           -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

Санитарно-охранителна зона - пояс III 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

             -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземния воден обект. 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 

             -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
подземния воден обект 

 В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 

необходимост: 

             -Добив на подземни богатства. 

             -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

 

1.4. На основание чл.118, ал.1, т.З от Закона за водите и чл. 37, т.1 от 

Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди 

със заповед №1/25.01.2005 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в 

Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителна зона около 

водовземни съоръжения публична държавна собственост от горноюрско-

валанжинския водоносен хоризонт в района на квартал Мътница, град Шумен, на 

територията на "Хан Омуртаг" АД - гр.Шумен, област Шумен - експлоатационни 

тръбни кладенци ТК1 и ТК2 и охранителен режим на защитен воден обект в 

санитарно-охранителните зони, както следва: 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

               -Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за 

питейно - битово водоснобдяване на "Хан Омуртаг" АД и експлоатацията на 

охранителната зона. 

               -Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от 

утвърдените локални експлоатационни ресурси. 
               -Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на 
водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на 
контролните органи. 

Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
     В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

  -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
горноюрско- валанжския водоносен хоризонт. 

 -Добив на подземни богатства. 
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            -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
горноюрско- валанжския водоносен хоризонт. 
      В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
  -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни 
съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води, достигащи 
или преминаващи през горноюрско-валанжския водоносен хоризонт, заменящи при 
амортизиране на гореупоменатите водоизточници. 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс III 
 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
-Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 

горноюрско- валанжския водоносен хоризонт. 
 В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 

-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
горноюрско- валанжския водоносен хоризонт. 
         В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 

-Добив на подземни богатства. 

            -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки 

проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения, достигащи или 

преминаващи през горноюрско-валанжския водоносен хоризонт и изграждане на 

експлоатационни водовземни съоръжения за добив на подземни води от горноюрско-

валанжския водоносен хоризонт. 
 

1.5.На основание чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 
37, т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди със заповед №15/23.11.2010 г. на Басейнова дирекция за 
управление на водите в Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-
охранителна зона около водовземни съоръжения от ВС "Мътница" състояща се от 7 
тръбни кладенци "ТК-1А", "ТК-1", "ТК-2", "ТК-4", "ТК-5", "ТК-7" и "ТК-8" изградени в ПИ 
№№000188, 000185, 000182 в землището на с. Кюлевча, общ. Каспичан, ПИ 
№№000017, 000276 в землището на с. Мадара, общ. Шумен и ПИ №№83510.208.54, 
83510.153.18 в землището на гр. Шумен, за добив на подземни води от подземното 
водното тяло "Карстови води в малм-валанж", с код BG2G000J3K1O41, за 
резервно питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, общ. Шумен, с издадено 
разрешително за водовземане №21510165/17.09.2010 г. с охранителен режим на 
защитен воден обект в санитарно – охранителната  зона, както следва: 

Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
-Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна 

вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона.  
-Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от 

утвърдените локални експлоатационни ресурси. 
-Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на 

водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на 
контролните органи. 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс II 
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 В пояс II на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

-Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 

-Добив на подземни богатства. 
-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 

подземния воден обект. 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс III 
 
  В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 

-Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 
воден обект. 
    В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден 
обект. 
         В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 
            -Добив на подземни богатства. 
            -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 
обект. 
  
          1.6.На основание чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 37, 
т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
със заповед №13/07.09.2010 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в 
Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителна зона около 
водовземно съоръжение шахтов кладенец "Камчия" за питейно-битово 
водоснабдяване на "Камчия"АД - гр. Шумен, изграден в поземлен имот 
№55316.35.195, в землището на с. Панайот Волово, община Шумен за добив на 
подземни води от подземно водно тяло "Пукнатинни води в Хотрив-Барем-апт 
Каспичан” с код BG2G000K1hb036, с охранителен режим на защитен воден обект в 
санитарно – охранителната  зона, както следва: 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
           -Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани сдобива на подземна вода, 

поддръжката на водовземното съоръжение и експлоатацията на охранителната зона.  

           -Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 

локални експлоатационни ресурси. 

          -Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното 

съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи.  
 
 
 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
 В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
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          -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 

води. 

          -Добив на подземни богатства. 

          -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 

  
В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се ограничават: 

-Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

 
Санитарно-охранителна зона - пояс III 
 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
             -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземния воден обект. 
 В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
             -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 

воден обект. 

          В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 
            -Добив на подземни богатства. 

            -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

1.7.На основание чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 37, 
т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
със заповед №12/07.09.2010 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в 
Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителна зона около 
водовземни съоръжения от ВС "Велино" състояща сеот 2 тръбни кладенци "ТК-1" и 
"ТК-2" изградени в ПИ №000075 и №000152 в землището на с. Велиново, общ. 
Шумен, за добив на подземни води от подземното водното тяло "Карстови води в 
малм-валанж", с код BG2G000J3K1041, за питейно-битово водоснабдяване на с. 
Велино, общ. Шумен, с издадено разрешително за водовземане 
№21510134/25.02.2010 г. с охранителен режим на защитен воден обект в санитарно 
– охранителната  зона, както следва: 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
            -Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, 
 поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона. 
            -Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 
локални експлоатационни ресурси. 

              -Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията  на 
водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите  на 
контролните органи. 
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Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
     В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
            -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните 
води. 
            -Добив на подземни богатства. 
            -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 
воден обект. 
    В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се ограничават: 

 -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 
съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 
 

Санитарно-охранителна зона - пояс III 
 

   В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
 -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземния 

воден обект. 
     В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 

-Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния 
воден обект. 

              В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 
 -Добив на подземни богатства. 

-Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни  
съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 
обект. 

 
          1.8.На основание чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 37, 
т. 1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
със заповед №53/14.06.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в 
Черноморския район – гр. Варна е определена Санитарно-охранителна зона около 
водовземно съоръжение  - каптаж 2 ”Синоза” към ВС „Лозево”, изграден в ПИ 
№000201 в землището на с.Лозево, ЕКАТЕ 44032, общ. Шумен за добив на пoдземни 
води от незащитено подземно водно тяло „карстови води в горна креда – мастрих 
Шуменско плато”, код BG2G00000K2030, с издадено разрешително за водовземане 
№21510305/04.05.2012г. със срок на действие до 30.05. 2012г. с титуляр „Вик - 
Шумен”ООД с охранителен режим на защитен воден обект в санитарно – 
охранителната  зона, както следва: 
 
Санитарно-охранителна зона - пояс I 
 

В пояс I на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
           -Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани сдобива на подземна вода, 

поддръжката на водовземното съоръжение и експлоатацията на охранителната зона.  
           -Средногодишния добив на използваната вода да бъде по-голям от утвърдените 

локални експлоатационни ресурси. 

           -Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното 

съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи. 
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Санитарно-охранителна зона - пояс II 
 
 В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
        -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.  

        -Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. на земната 

повърхност и между земната повърхност и водното ниво. 

        -Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 

        -Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества под 

водното ниво.  

        -Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l. 

        -Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с 

въздухоплавателни средства. 

        -Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества. 

 В пояс II ри на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
       -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 

съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 

обект. 

 

Санитарно-охранителна зона - пояс III 
 

В пояс III на санитарно - охранителната зона се забраняват: 
 -Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води. 
        -Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци.  
 В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават: 
        -Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден 

обект. 

        В пояс III на санитарно - охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 
        -Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни 
съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден 
обект. 

        - Добив на подземни богатства. 

          
Списък на вододайните зони по землища: 

 

1. Землище Велино - 198 у, ф, х, ц, ч, ф1, ч1, ш1, щ1; с  обща площ - 8.4 ха.
                  
                                                                                     
2. Землище Лозево  - 69 е, р, с, т, у; 70 а, б, в, м, н, о, р, с, 2; 71 м, н, о, п, 1; 203 д1; с 
обща площ - 32.6 ха.                                                                     
                                                                                                                  
3. Землище Мараш  - 90 л, м, н, о, п, к1; с обща площ - 16.8 ха.                                   
                                                                                     
4. Землище Панайот Волов - 329 ж, з, и, к, л; с обща площ - 5.4 ха.                                   
                                                                                     
5. Землище Салманово - 98 н; с обща площ - 4.7 ха.                                                    
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6. Землище Шумен  -  3 н, о, с, 11, 15, 16; 63 д, е, ж, з; 90 р, с, у, д1, е1, ж1, з1, и1; 203 
ж1, з1, и1, к1, 13, 18, 19, 21; 232 к, л, н, 3; с обща площ – 29.4 ха.                                  
                

Общата им площ възлиза на  97.3 ха.    
 

 

РАЗДЕЛ III 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

 
Глава IX 

 ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО 
 

Горите и горските територии на ТП ДГС "Шумен" се разпределят по класове на 
пожарна опасност и участъци общо за стопанството, както следва в таблица №69. 

 
Таблица №69 

Разпределение на площта на стопанството по класове на пожарна опасност и 
участъци 

 

 
ГСУ 

 

 
Обща 
Площ 

Клас на пожарна опасност 

I kлас II kлас III kлас 
 

IV kлас V kлас 

/ха/ 

1. Шумен 4298.3 -       404.6 561.6 3332.1 - 

2.Саламаново - 
Новосел 3559.7 

- 
147.1 103.8 3308.8 

- 

3.Овчарово 5955.1 - - 39.2 5915.9 - 

ВСИЧКО 13813.1 - 551.7 704.6 12556.8 - 

% 100.0 - 4.0 5.1 90.9 - 

 
 
1. Бариерни прегради 
 
 1.1. Съществуващи - с обща дължина 5.3 км, като за такива са  използвани 
съществуващите просеки с ширина 20 – 30 м.   
 1.2. Планирани – не се предвижда направата на нови.  
 
 2. Лесокултурни прегради 
 
 2.1. Съществуващи - с обща дължина 141.8 км, като за такива са използвани 
съществуващите дерета с течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, просеки с 
ширина до15 м. 
 2.2. Планирани - нови не се предвиждат. За такива могат да се използват и 
предвидените за направа нови горски автомобилни пътища. Освен това се предвижда 
да се разширят и прочистят някои тракторни пътища, пътеки и била, с цел да се 
използват и при бъдещите сечи. Осообено внимание да се обърне на по – големите 
иглолистни масиви на териториятя на ПП „Шуменско плато” граничещи с регулацията 
на гр.Шумен. За поддържане на наличните лесокултурни прегради през десетилетието 
ще са необходими 170 000 лева.  
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 3.  Минерализовани ивици 
 3.1. Съществуващи – с обща дължина 1.2 км в следните подотдели: 54 и, 113 ж, 184 г. 
През десетилетието не се предвижда направа на нови. За поддържането на 
съществуващите през десетилетието се предвиждат - 14 400 лв. 
  
 4. Наличният противопожарен инвентар сега се съхранява в централно 
противопожарно депо в гр. Шумен. Освен в централното депо има създадени депа в 
с. Саламаново и в с. Овчарово.  

През десетилетието се предвижда:  
- закупуването на 10 комплекта защитно и 20 комплекта работно облекло.  
- закупуване на 4 броя гръбни пръскачки 
- закупуване на 10 бр. косери. 

За дооборудване на депата съгласно нормативната уредба подмяната на 
амортизираните инструменти и закупуването на изброените по – горе 
необходимости през десетилетието се предвиждат около 12 000 лв. 
По – долу е даден списък на наличностите в трите противопожарни депа: 
 
 5. Площадки за кацане на хеликоптери – За такива могат да се използват: 
- поляните край селата: Друмево, Овчарово, Благово, Новосел; 
- асфалтовата площадка на паметник „Създатели на българската държава“; 
- поляните в местността „Илдъз табия“ и край село Лозево; 
-селскостопанските летища край селата Ил. Блъсково, Градище. 
 
 6. Подстъпи към водоеми 
 За подстъпи могат да се използват водоемите в района на стопанството, които 
са упоменати както следва: 

 Язовирите в селата: Новосел, Лозево, Мараш, Саламаново, Дибич, Костена 
река; 

 езерото край гр. Шумен 

 Язовир Фисека. 
 Общата сума необходима през десетилетието за поддръжка на 
състествуващите стари постъпи е 10000 лева.  
 

  

 

ГЛАВА X 
 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 
 

Защитените зони по НАТУРА 2000 за територията на ДГС "Шумен" са 
идентифицирани съгласно информация за координати на границите им от 
официалнната интернет страница на МОСВ. Използвани са също НАТУРА 2000 
Стандартен формуляр за установените защитени зони на територията на горското 
стопанство. При проучването на местоположението на зоните по НАТУРА 2000 се 
установи, че територията на горското стопанство заема части от териториалните 
обхвати на  следните защитени територии: 

 Защитена зона BG0000104 „ Провадийско  - Роякско плато” – за 
местообитанията. 

 Защитена зона BG0000138 „Каменица” - за местообитанията. 

 Защитена зона BG0000382 „Шуменско плато” - за местообитанията. 

 Защитена зона BG0000602 „Кабиюк” - за местообитанията. 
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 Защитена зона BG0000501 „Голяма Камчия”- за местообитанията, заема 
коритото на река Голяма Камчия  и не е предмет на тази разработка. 

 Защитена зона BG0002038 „Провадийско - Роякско плато” – за птиците. 
 

Във връзка с предмета и целите на опазване(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР) и 
шестте защитени зони имат еднакви цели за опазване, а именно: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
За определяне на типовете природни местообитания и тяхната площ в обхвата 

ДГС "Шумен" e ползвано „Ръководство на определяне на местообитания от европейска 
значимост в България” от 2005 г. 
    При теренните работи за изработване на горскостопанския план на ДГС 
"Шумен" бяха картирани горските природни  местообитания попадащи в границите на 
горското стопанство от съответните защитени зони. 
 
 
I.НАИМЕНОВАНИЕ, ПЛОЩ И РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА (ЗЗ)   
 
1.1. Защитена зона BG0000104 Провадийско - Роякско плато 
 

Името на защитената зона е Провадийско - Роякско плато с код: BG0000104. 
Общата площ на зоната е 50158.588 ха. Предмет на опазване на защитената зона са 
13 броя типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. От тези 
хабитати 5 броя са приоритетни природни местообитания. 
 В Защитена зона BG0000104 Провадийско - Роякско плато попада част от 

площта на ДГС "Шумен" отдели и подотдели:  114 - ю, я, в1;  116 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, 1, 2, 3;  117 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4;  118 - а, б, в, г, д, 

е, 1, 2;  119 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;  120 - а, б, в, г, д, е, 1, 2;  121 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2;  122 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 

х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  123 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к;  124 - а, б, в, г, 1, 2,  125 - а, б, в, г, д, 

е, з, и, к, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  126 - а, б, в, г, д, е, з, 

и, к, л, м, 1;  127 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о;  128 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3;  129 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 

1, 2, 3, 4;  130 - а, б, в, г, д, е, ж, з;  131 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 

х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 

ю1, я1, а2, б2, 1, 2;  132 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;  133 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, ф, х, ц, 1, 2;  134 - а, б, в, г, д;  135 - а, б, в;  136 - а, б, в, д, е, ж, з, и, 1;  137 - б, в, 

г, 1;  138 - а, б, в, г, д, е, ж, 1;  139 - б, в, г, д, е, ж, 2, 3, 4;  145 - а, б, в, г, з;  146 - а, б, в, 

1;  147 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 148 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, т, у, 

ф, х, ц;  149 - а, б, в, г, д, е, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5;  150 - а, б, в, г, д, е, 1;  151 - а, б, в, г, 1, 2;  

152 - а, б, в, г, д, е, ж, з;  153 - а, б, 1, 2;  154 - а, б, в, 1, 155 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 

м, ф;  156 - а, б, в, г, д, е, ж, з, к;  157 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;  158 - а, б, в, г, д, е;  
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159 - а, б, в, г, д, е, ж;  160 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1;  161 - а, б, в, г, 

д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3;  162 - а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, н1, 

1, 2, 3, 4, 5, 6;  163 - а, б, в, г, 1, 2;  164 - а, б, в, г, 1, 2;  165 - а, б, в, г, д, е, ж;  166 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к;  167 - а, б, в, г, 1, 2;  168 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, т, у, ч, 

ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, о2, 1, 2, 3;  169 - а, б, в, г, д, е;  170 - а, б, в, г, д, е, 

ж, 1, 2, 3;  171 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;  172 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3;  173 - а, б, 

в, 1;  174 - б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;  175 - а, б, в, г, д, 1;  176 - а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  

177 - а, б, в, г, д, е, 1, 2;  178 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п;  179 - а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1;  180 - а, б, в, г, д, е, ж, з;  181 - а, б, в, г, д, 

е, ж;  182 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2;  183 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 

л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2;  

185 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;  186 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, ц, ч, ш, щ, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  187 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;  188 - а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;  189 - а, б, в, г, д, 1;  190 - а, б, в, г, д, е, ж;  191 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 

и;  192 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5 с обща площ 

4884.7 ха, от която залесена 4794.4 ха и незалесена 90.3 ха.  

Следва да се отбележи, че горите и горските територии на ДГС"Шумен", 
попадащи в тази ЗЗ заемат 8.9% от общата площ на Защитена зона BG0000104 
Провадйско - Роякско плато. 
    За определяне на типовете природни местообитания и тяхната площ в обхвата 
ДГС "Шумен" e ползвано „Ръководство на определяне на местообитания от европейска 
значимост в България” от 2005 г. 
    При теренните работи за изработване на горскостопанския планна ДГС "Шумен" 
бяха картирани горските природни  местообитания попадащи в границите на горското 
стопанство от Защитена зона BG0000104.  

В таблица №70 са представени установените в района на стопанството 
горските природни  местообитания от ЗЗ с код BG0000104.  

  
 
1.2 Защитена зона BG0000138 Каменица 
 

Името на защитената зона е Каменица с код: BG0000138. Общата площ на 
зоната е 1455.710 ха. Предмет на опазване на защитената зона са 5 броя типове 
местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. От тези хабитати всички са 
приоритетни природни местообитания. 

 В Защитена зона BG0000138 Каменица попада част от площта на ДГС "Шумен" 

със следните отдели и подотдели: 198 - в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 

р1, у1, 9, 10, 11, 12 с обща площ 20.5 ха от която залесена 19.8 ха и незалесена 0.7 ха.  

Площта на горите и горските територии на стопанство попадащи в тази ЗЗ 

заемат 1.4 % от общата площ на Защитена зона BG0000138 Каменица. 

На територията на защитената зона Каменица нe са  установени природни 
местообитания.  
 
1.3.Защитена зона BG0000382 Шуменско плато 

 
Името на защитената зона е Шуменско плато с код: BG0000382. Общата площ 

на зоната е 4490.62 ха. Предмет на опазване на защитената зона са 12 броя типове 
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местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. От тези хабитати 8 броя са 
приоритетни природни местообитания. 
   В Защитена зона BG0000382 Шуменско плато попада част от площта ДГС 

"Шумен" със следните отдели и подотдели:  1 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  

2 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  3 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  4 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;  199 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  200 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5;  201 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 

2;  202 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  203 - а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, х, ц, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;  204 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  205 - 

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  206 - а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  219 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4;  220 - а, б, 

в, г, д, е, ж;  221 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  222 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 

л, м, н, 1, 2;  223 - а, б, в, г, д;  224 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;  225 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

1;  226 - а, б, в, г, д, е, ж, 1;  227 - а, б, в, г, д, е, 1;  228 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  229 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 

о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  230 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  231 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  

232 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4;  233 - а, б, в, г, д;  235 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  236 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;  237 - б, в, г, д, е, ж, з, и, 238 - а, 

б, в, г;  239 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4;  240 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  241 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18;  242 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;  243 - а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;  244 - а, б, в, г, д;  

245 - а, б, в, г, д, 1;  246 - а, б, в, г;  247 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;  248 - а, б, в, г, д, 1, 

2, 3, 4, 5;  249 - а, б, в, г, д, 1;  250 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5;  251 - а, б, в, г, 

д, 1, 2;  252 - а, б, в, г, д, е, 1;  253 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;  254 - а, б, в, г, д, е, 1;  

255 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;  256 - а, б, в, г, д, е, 1, 2;  257 - а, б, в, г, д, 1;  258 - 

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4;  259 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  260 - а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5;  261 - а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  262 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 

и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3 с обща площ 3010.4 ха, от която залесена 2761.3 ха и 

незалесена 249.1 ха.  

Площта на горското стопанство разположена на територията на Защитена зона 
BG0000382 Шуменско плато е 67.0% от общата площ на зоната. 

 
 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗОНАТА СА СЛЕДНИТЕ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА 
НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО:  
 
- На територията на Защитена зона BG0000382 Шуменско плато се намира резерват 
„Букака” , за който има изготвен ПУ и не е предмет на настоящия план. 
- ПРИРОДЕН ПАРК “Шуменско плато” обявен със Заповед № 563 / 08.05.2003 г. на 
МОСВ. Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 
79/05.02./1980г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ 
№563/08.05.2003 г. Площта на парка е разположена на териториите на ДГС”Шумен” и 
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ДГС „Велики Преслав” и най-голямата защитена територия в района на РИОСВ Шумен. 
Разположен е югозападно от гр. Шумен и обхваща по-голямата част от площта на 
Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в 
източната част на Дунавската хълмиста равнина.  
 В ДГС „Шумен” площта на ПП “Шуменско плато”е разположена върху следните 

отдели и подотдели –  1 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  2 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 

и, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  3 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16;  4 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16;  199 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,   

200 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5;  201 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 202 - а, б, в, г, д, 

е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  203 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, щ, ю, я, 

а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21;  204 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  205 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 

т, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;  206 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9;  219 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4;  220 - а, б, в, г, д, е, ж;  221 - а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  222 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2;  223 - а, б, в, г, д;  

224 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;  225 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;  226 - а, б, в, г, д, е, ж, 1;  227 

- а, б, в, г, д, е, 1;  228 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13;  229 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  230 - а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  231 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 

с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  232 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 

м, н, 1, 2, 3, 4;  233 - а, б, в, г, д;  235 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  236 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;  237 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и;  238 - а, б, в, г;  239 - а, б, в, г, д, е, 

ж, 1, 2, 3, 4;  240 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  241 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 242 - а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;  243 - а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;  244 - а, б, в, г, д;  245 - а, б, в, г, д, 1;  246 - а, б, в, г;  247 - 

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;  248 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5;  249 - а, б, в, г, д, 1;  250 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5;  251 - а, б, в, г, д, 1, 2;  252 - а, б, в, г, д, е, 1;  253 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;  254 - а, б, в, г, д, е, 1; 255 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;  256 

- а, б, в, г, д, е, 1, 2;  257 - а, б, в, г, д, 1;  258 - а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4;  259 - а, б, 

в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6;  260 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, 1, 2, 3, 4, 5;  261 - а, б, в, г, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  262 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3  с обща площ 3016.4 

ха, от която залесена 2767.4 ха и незалесена 249.0 ха. 

Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните 
условия предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 
вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на 
растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от 
представителя на коренната дървесна растителност - мизийския бук и смесените 
съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, 
цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на 
тревната покривка е представено и от защитени, застрашени и редки растителни 
видове, някои от които включени в “Червената книга на България” като горска съсънка, 
давидов мразовец, пролетно ботурче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско 
еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, 
червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 
11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 
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вида в “Червената книга на България”, а пет от срещащите се видове са в Приложение 
№3 на ЗБР. ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и 
разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на 
животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е 
представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида 
птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената 
орнитофауна 45 са гнездещи, а останалите преминаващи или зимуващи. 
Разнообразието във видовото животинско представителство се изразява с 
присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач, 
черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния 
парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, 
определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери - сухи и водни, въртопи, 
скални образувания; скални манастири и църкви – археологически останки на крепости 
и селища, датиращи от различни исторически епохи. 

В ПП „Шуменско плато" са разпространени над 95 дървесно - храстови 

екосистеми (Ботаническа характеристика на Шуменско плато, 1992 година). 
Най - широко разпространение имат екосистемите на келявия габър, 
обикновенния габър и мизийския бук. Най - общо екологически растителната 
покривка се отличава с преобладаване на ксерофилни и същевременно повече 
или по-малко термофилни елементи, които са разпространени в почти всички 
части на природния парк. Те са представени главно от екосистемите на 
келявия габър (Carpinus orientalis), косматия дъб (Quercus pubescens Willd), 
цера (Quercus cerris L.), благуна (Quercus frainetto Ten.), люляка (Syringa vulgaris 
L.), драката (Paliurus spina-christi) и др. Мезофилните и същевременно 
мезотермални елементи са по - ограничено разпространени. Главни техни 
представители са обикновенния габър (Crpinus betulus L.), Зимен дъб (Quercus 
robur), сребролистната липа (Tilia argentea, T. Tomentosa), бряста (Ulmus 
campestris). Доста близки до мезофилните екосистеми са и тези на мизийския 
бук (Fagus sylvatica L. ssp. Moesiaca), но те трябва да се разглеждат като 
междинни с ксерофилните. Екосистемите на келявия габър заемат 921,3 ха и в 
по-голямата си част са смесени. Разпространени  са  в  източните  и  южните 
части  на  парка.  Поради  влиянието  на антропогенния фактор, келявият 
габър има по-често храсталачен хабитус. Обикновеният габър заема 25,4% от 
площта на парка. Той принадлежи към коренната растителност на платото. 
Горите имат издънков произход и храсталачен хабитус. Екосистемите на 
мизийския бук се отличават с висока склопеност на дървостоите и имат слабо 
развит храстов етаж, който се състои от леска, кучешки дрян, чашкодрян, глог 
и др. Той също принадлежи към коренната растителност на Шуменското плато. 
В състава на буковите гори участват и дървесни видове, като обикновен габър, 
цер, благун, келяв габър, дива череша, зимен дъб и др. Обликът на 
растителността, като цяло в ПП „Шуменско плато", се определя от екосистемите 
на дърветата и храстите. 

 
 
 
 
 
1.4. Защитена зона BG0000602 Кабиюк  

 
Името на защитената зона е Кабиюк с код: BG0000602. Общата площ на зоната 

е 286.870 ха. Предмет на опазване на защитената зона са 6 броя типове 
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местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и висчките са приоритетни 
природни местообитания. 
    В Защитена зона BG0000602 Кабиюк попада част от площта на ДГС "Шумен" 
отдели и подотдели:  263 - а, б, в, г, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 
п1, р1, с1  с обща  залесена площ – 111.3 ха. 

Горите на горското стопанство попадащи в ЗЗ заемат 38.8% от общата площ на 
Защитена зона BG0000602 Кабиюк. 
 

В защитена зона BG0000602  Кабиюк  се намира една защитена територия: 

Защитена местност „Могилата” 
 

Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед      
№ 4051 от 29.12.1973г. и прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед № РД-
960/25.07.2003г. на МОСВ. Представлява земно възвишение, намиращо се в 
поземления фонд на ДП ”Кабиюк”, държавна публична собственост, стопанисвана от 
ДП ”Кабиюк”, землище с. Коньовец, община Шумен. Обхваща площ от 47,5 ха и е 
обявена за опазване разнообразната степна растителност, различна за всеки скат 
/изложение/ на могилата. Проведени научни проучвания са установили, че “Могилата” 
е най-добре запазеното находище на степна растителност у нас. Растителността е 
изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, 
включително степната растителност. По – характерни видове са: коило, руска 
самодивска трева, див бадем, планинско котенце, горска съсънка, храстовидна 
карагана, пролетен горицвет, син и сребрист конски босилек, повет-нисък, дребна 
перуника, жълт равнец и др.  

Горите в защитената местност попадат в следните подотдели; 263 а, г, п1, р1, 
с1 с обща залесена площ 4.5 ха. 
 
1.6. Защитена зона BG0002038 Провадийско - Роякско плато  

 
Името на защитената зона е Провадийско - Роякско плато с код: BG0002038. 

Общата площ на зоната е 84031.50  ха. Предмет на опазване са птиците и техните 
местообитания включени в Приложение 2 на Закона за биологичнотото разнообразие 
(Приложение на Дир.79/409/ЕЕС). Зоната в горските територии се припокрива изцяло 
със Защитена зона BG0000104 Провадийско-Роякско плато за местообитанията. 
 В Защитена зона BG0002038 Провадийско - Роякско плато попада част от 

площта на ДГС "Шумен" със следните отдели и подотдели: 114 - ю, я, в1, г1, д1; 115 - г, 

д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4; 116 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, 1, 2, 3; 117 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 118 - а, б, в, г, д, 

е, 1, 2; 119 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 120 - а, б, в, г, д, е, 1, 2; 121 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 122 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 

ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 123 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 124 - а, б, в, г, 1, 2; 125 - а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 126 - а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1; 127 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, т, у, ф; 128 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 

я, а1, б1, 1, 2, 3; 129 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 130 - а, б, в, г, д, е, 

ж, з; 131 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 

г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, 

а2, б2, в2, 1, 2; 132 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 133 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 

т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, 1, 2; 134 - а, б, в, г, д,   135 - а, б, в; 136 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, 1; 137 - а, б, в, г, д, е, 1; 138 - а, б, в, г, д, е, ж, 1; 139 - а, б, в, г, д, е, ж, 



 

 

 

 

 

31 

з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 140 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 141 - а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 

л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 142 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 143 - а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 144 - а, б, в, г, д, е, ж, 1; 145 - а, б, в, г, д, е, ж, з; 146 - а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1; 147 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 148 - а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к, л, м, н, о, п, т, у, ф, х, ц; 149 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 

2, 3, 4, 5;  150 - а, б, в, 1; 151 - а, б, в, г, 1, 2; 152 - а, б, в, г, д, е, ж, з; 153 - а, б, в, г, д, 1, 

2; 154 - а, б, в, 1; 155 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, у, ф; 156 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 

л, м, н, о, п, р; 157 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 158 - а, б, в, г, д, е; 159 - а, б, в, г, д, е, ж; 

160 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1; 161 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 

о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3; 162 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4, 

5, 6; 163 - а, б, в, г, 1, 2; 164 - а, б, в, г, 1, 2; 165 - а, б, в, г, д, е, ж; 166 - а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к; 167 - а, б, в, г, 1, 2; 168 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 

щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 

щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 1, 2, 3; 169 - а, б, в, г, д, е; 170 

- а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 171 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 172 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 

3; 173 - а, б, в, 1; 174 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 175 - а, б, в, г, д, 1; 176 - а, б, в, г, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7; 177 - а, б, в, г, д, е, 1, 2; 178 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1; 179 - а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1; 180 - а, б, в, г, д, е, ж, з; 181 

- а, б, в, г, д, е, ж; 182 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2; 183 - а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 

к1, л1, 1, 2; 184 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 

б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 185 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 

186 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 

е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 187 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 188 - а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, 1; 189 - а, б, в, г, д, 1; 190 - а, б, в, г, д, е, ж; 191 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 192 - а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5 с обща площ  -  5682.3 ха ха, от 

която залесената 5551.1  ха и незалесената 131.2 ха.  

Горите и горските територии на ДГС "Шумен" попадащи в ЗЗ заемат 6.8 % от 
общата площ на Защитена зона BG0000602 BG0002038 Провадийско - Роякско плато . 
 
 

Извън ЗЗ по Натура 2000 на територията на ДГС „Шумен” се намират и следните 
ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ: 

ЗМ“МАРАШКА КОРИЯ”  

Обявена е като Природна забележителност със Заповед №416//12.06.1979г. и 
със Заповед №РД-958/25.07.2003г на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена 
местност. Целта за обявяването й е да се съхрани запазилата се част от 
съществуващата в миналото дъбова кория от вида „летен дъб”. Защитената местност 
се намира в поземления фонд на землище с. Мараш, община Шумен с площ 26,87 ха, в 
която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на 
възраст над 350 год. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ- 
Шумен.  

На територията на тази защитена местност няма горски територии, тъй като са 
останали само единични дървета летен дъб.   
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ЗМ“ДЪБОВЕТЕ”  

Със Заповед №446/09.08.1978 г. на КОПС за природна забележителност са 
обявени група вековни дървета от вида „летен дъб” с приблизителна възраст над 100 
до 200 години в държавния поземлен фонд на с. Ил. Р.Блъсков, община Шумен. 
Прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност е със Заповед № 
РД-956/25.07.2003г. на МОСВ.  

Защитената местност попада в подотдел 113 и  с обща залесена площ  - 1.1 ха. 
   
 

ГЛАВА ХI 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  И  ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 
1.Биологично разнообразие на местообитанията, растителните 
съобщества и видовете 

 
Настоящата глава е разработена съгласно изискванията за обема и 

съдържанието на проучването и обобщаване на информацията за биологичното 
разнообразие в т.ч. и лечебните растения на чл.34(1) от Наредба №6 от 05.02.2004 г. 
за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в 
РБългария и Заданието за изработване на лесоустройствен и ловоустройствен проект 
на ДГС”Шумен”, област Шумен, 2010 г., утвърдено от Изпълнителния директор на ИАГ.  

Проучването на биологичното разнообразие включва необходимата 
информация за характеристики и оценки по състоянието, ползването, защитата и 
опазването на местообитанията, растителността и флората от том I на настоящия 
Горскостопански план, където подробно са разгледани екологичната характеристика на 
факторите и средата на територията на стопанството. 

Специфичните екологични и социално - икономически условия на района на 
ДГС – Шумен формират местообитания и растителни съобщества притежаващи 
особености, които ги отличават от европейските растителни формации. 

Тези процеси и условия се отразяват на разнообразието на местообитанията и 
видовете. 
 

1.1. Добив на горски плодове и билки  
 
1.1.1.Описание на местоположението на естествените находища на 
лечебните растения, условията в месторастенията, количеството и 
състоянието на ресурсите.  

 
Общата площ на ДГС „Шумен” е 13813.1 ха. Залесената площ e 13210.9 ха ха 

или 95.7% от общата му площ. Участието на насажденията с естествен произход е 82.3 
% от площта на горите на горското стопанство, което е показател за относително 
съхранени естествени съобщества. 

Най-разпространените лечебни растения в ДГС "Шумен" се явяват основните 
дървесни видове, като цер(Quercus cerris), габър (Carpinus betulus),  бук (Fagus 
sylvatica), зимен дъб (Quercus petrea) и благун (Quercus conferta). Букът и габърът се 
срещат в основно в района на Шуменското плато и ГСУ „Овчарово”, като бука заема 
7.9% от залесената площ на стопанството, а габъра – 17.8%. Церът, зимният дъб и 
благуна се срещат повсеместно в Долния равнинно - хълмист и хълмисто - 
предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.в). Церът, който е и най – 
разпостранения дървесен вид заема 21.3% от залесената площ на стопанството, 
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зимният дъб - 4.8% , благун и космат дъб – 2.5%. Състоянието на насажденията е 
сравнително добро. С лечебна цел се използува кората от клонките или стъблата на 
по-младите дървета, не по- дебели от 10см, обелени рано на пролет. Те съдържат 
дъбилни вещества, танини и други. Най-голямо разпространение от липите има 
сребролистната липа (Tilia argentea) – 9.0% от площта на стопанството. Среща се в 
чисти и смесени широколистни гори, съставени от бук, габър, зимен дъб, цер и др. 
Ценно медоносно растение. Употребяема част – цветовете и кората. Неправилното 
бране на тази билка може да доведе до големи повреди по дърветата, като изпочупени 
и отсечени клони, както и цели дървета.   

В състава на повечето насаждения влизат единично или с по 1-2 десети 
и много други дървесни видове – мъждрян(Fraxinus ornus),  полски бряст (Ulmus 
campestris), мекиш(Acer tataricum), планински ясен (Fraxinus excelsior), бяла 
бреза (Betula pendula), полски ясен(Fraxinus oxycarpa) - върху дълбоки и влажни 
почви, главно в равнинните райони; и горскоплодни – брекиня (Sorbus 
torminalis), махалебка (Prunus mahaleb), киселица(Malus sylvestris) и други. В 
естествено състояние те се срещат единично. Mъждрянът (Fraxinus ornus) 
заема 1.2% от залесената площ на стопанството. 

Мекиш (Acer tataricum), брекиня (Sorbus torminalis),круша (Pyrus 
communis), махалебка (Prunus mahaleb),скоруша (Sorbus domestica), офика 
(Sorbus aucuparia), череша обикновена (Cerasus avium), мукина (Sorbus aria) и 
киселица (Malus sylvestris) - не се срещат в компактни чисти насаждения, а само 
единично в състава на горите. Състоянието им е добро, но ресурсите са твърде 
разпръснати и в незначителни количества, за да имат някакво значение за 
билкосъбиране. В ДГС "Шумен" те се използуват предимно с ловностопанска 
цел. Тук е мястото да се споменат бялата върба (Salix alba), ива(Salix caprea), 
върба трошлива (Salix fragilis), ракита (Salix purpurea) и черната елша (Alnus 
glutinosa). Употребяема част за четирите вида върби – кората; за бялата върба 
-  листа , кора и реси.  

По дерета и реки като естествена коренна растителност се срещат три 
вида тополи: трепетлика (Populus tremula), топола бяла (Populus alba), топола 
черна (Populus nigra). Формират чисти и смесени насаждения. Употребяема 
част - пъпките и дървесината.  

В района на ДГС "Шумен" най – разпостранения иглолистен дървесен 
вид е черния бор(Pinus nigra), като заема 7.8% от площта на стопанството. Той 
е залесяван, както на по-бедни, така и на сравнително богати месторастения. 
Използваемите му части съдържат етерични масла, смоли, витамини и други 
полезни вещества.  

Създадени са култури от орех (Juglans regia) не са в добро състояние. 
Характерната миризма на листата на ореха се дължи на съдържащият се в тях 
юглон. Освен него, листата съдържат още аскорбинова киселина, флавоноиди, 
дъбилни вещества и други, а плодовете му – желязо, кобалт и витамини. 
Ресурсите им са незначителни.  

Бялата акация (Robinia pseudoacacia) заема – 6.4% от залесената площ 
на стопанството. Нейните цветове съдържат много полезни вещества, които 
могат да се използуват както във фармацията, така и в народната медицина, но 
много по-голямо значение имат при пчеларството, за добив на висококачествен 
акациев мед. За да се увеличат и подобрят ресурсите от бялата акация е 
необходимо навреме да се изсичат зрелите акациеви дървостои, за да не 
съхнат.  
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От храстовите видове доста разпространен е дрянът (Cornus mas), чийто 
плодове съдържат глюкозиди, плодови киселини, витамини и други вещества. 
Той се среща повсеместно, но плодоноси на по-откритите места, което 
фактически ограничава реалните ресурси от този лечебен вид. Успоредно с 
дряна е разпространен червеният глог (Crataegus monogina). Той също 
плодоноси предимно по периферията на гората, но е доста по-продуктивен и 
има значителни потенциални ресурси от цвят и плодове.  

В ниските равнинни части на ДГС "Шумен", главно на голите площи и по 
краищата на горските комплекси са се развили гъсти храсталаци от шипка, глог 
и дрян. Районът е много благоприятен за развитието им. Цъфтежът и 
плодоносенето е обилно. Шипката (Rosa canina), често се среща заедно с глога 
и дряна, но макар и единично, е разпростанена повсеместно и всред подлеса 
на гората, и по голите площи. Тя е доста устойчив вид и може да се срещне 
както на много бедни месторастения и скални терени, така и върху дълбоки 
плодородни почви. Обилно плодоноси, а плодовете й са особено ценни с 
голямото си съдържание на     витамин С.  

Къпините (Rubus hirtus) трудно виреят под склопа на насажденията, но 
много бързо се развиват и разпространяват, когато намерят благоприятни 
условия. Срещат се навсякъде покрай камионните пътища, в сечищата или 
всред най-младите насаждения и култури. Коренищата и листата им са в 
достатъчни количества.В планинската част на стопанството се среща малината 
(Rubus idaeus). Единично в смесени храстови формации се среща обикновена 
леска (Corylus avellana). Из храсталаците и горите на територията на ДГС 
"Шумен" се среща бодлив залист (Ruscus aculeatus). Поради опасност от 
изкореняване, растението е включено под разпоредбите на закона за 
лечебните растения.  

В района на стопанството се среща и смрадлика (Cotinus coggygria). Тя 
се среща доста често под склопа на насажденията, но на отделни места тя 
покрива някои нелесопригодни голини и поляни, като достига височина до 1-1.5 
м. Листата на смрадликата са особено ценни, защото съдържат до 25% 
дъбилни вещества, етерични масла, флавоноиди и други. Месторастенията са 
предимно бедни и по-каменливи. Химичния състав на растението естествено го 
предпазва от паша. Заедно със смрадликата се среща и люляк (Suringa 
vulgaris). 

На места в дъбовите гори, много често се среща паразитното растение 
бръшлян (Hedera helix). Той покрива не само свободната от растителност 
повърхност, но и с помощта на адвентивните си корени обвива отделни 
дървета. Тук могат да се споменат и други лианообразни растения - поветът 
(Clematis vitalba) и дивата тиква (Bryonia alba), които се срещат навсякъде 
покрай пътища, слогове и огради. Обвиват се предимно около храсти и дървета 
по краищата на горските комплекси. Има възможности да се събират 
надземните части и коренищата, но количествата са незначителни.  

Много ценни билки са и някои тревисти растения, които се срещат в 
района на ДГС "Шумен", главно по поляните, дивечовите ниви и ливади. На 
първо място това е жълтият кантарион (лечебна звъника) (Hupericum 
perforatum). Жълтият кантарион е международно признато и търсено лечебно 
растение. По горските поляни, дивечови ливади и ниви се срещат и големи 
количества риган (Origanum vugare), бял равнец (Achillea millefolium), червен 
кантарион (Centaurium erythraea), лайка (Matricaria chamomilla), жълт равнец 
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(Achillea clupeolata), гръмотрън (Ononis spinosa), миши уши (Hieracium pilosella), 
мащерка (Thymus glabrescens), подъбиче (Teucrium chamaedryc), здравец 
горски (Geranium sylvaticum), какула горска (Salvia nemorosa), великденче 
лечебно (Veronica officinalis), гълъбови очички (Hepatica nobilis), дилянка 
(Valeriana officinalis) еньовче същинско (Galium verum), жълтурче (Ranunculus 
ficaria), златна пръчица (Solidago virga-aurea), лепка (Galium aparine), луличка 
обикновена (Linaria vulgaris), лютиче пълзящо (Ranunculus repens), минзухар 
есенен (Crocus pallasii), млечка обикновена (euphorbia cyparissias), кърпикожух 
(Colchicum autumnale), мъртва коприва бяла (Lamium aibum), прозорче горско 
(Potentilla erecta), пчелинок обикновен (Marubium vulgare), ранилист горски 
(Stachys silvatica), репей сенколюбив (Arctium nemorosum), салеп обикновен 
(Orchis provincialis), секирче ливадно (Lathyrus pratensis), слез горски (Malva 
sylvestris) и тинтява жълта (Gentiana lutea). Тези лечебни растения са запазени 
в добро състояние и могат да бъдат добивани. Месторастенията им са на 
свежи до сухи, средно богати и богати почви и се намират далече от изкуствено 
наторявани терени. По - водолюбиви лечебни растения като копривата (Urtica 
dioica), полския хвощ (Equisetum arvense), глухарчето (Taraxacum officinale), 
ментата (Mentha spicata), джоджена (Menta piperita) и водната мента (Mentha 
aquatica) са установени на отделни места по поречията на реките. По - 
специално внимание тук може да се обърне на различните видове бъз – 
тревист (Sambucus ebulus) и черен (Sambucus nigra), които се срещат предимно 
на влажни месторастения, под склопа на насажденията и тополовите култури, 
край реки и потоци. С лечебна цел се използуват почти всички части на тези 
растения, като най-ценни са цветът и плодовете. Те съдържат етерични масла, 
органични киселини, витамини, танини, захари и други, но употребявани в 
големи количества са отровни. Те са стари лекарствени растения, едни от най-
употребяваните в народната медицина. Рано напролет, както навсякъде в 
страната и тук цъфтят: кукурякът (Helleborus odorus), пролетен минзухар 
(Crocus chrysanthus), лечебна иглика (Primula veris), теменуга миризлива (viola 
odorata), кокиче снежно (Galanthus nivalis), но разпространението им е доста по-
орграничено. По горските поляни, по северните склоновете се среща горската 
ягода (Fragaria vesca. 

Освен описаните до тук лечебни растения в района на ДГС”Шумен”са 
установени или вероятни още около 80 - 90 вида, чието разпространение е 
твърде ограничено в горите, обект на този проект, но се срещат в земеделските 
земи, пустеещите площи, крайречните храсталачни формации и т.н. Някои от 
тях са: камшик (Agrimonia eupatoria), градско омайниче (Geum urbanum), бяло 
подъбиче (Teucrium polium), обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrus), 
подбел (Tussilago farfara), лечебен лопен (Verbascum phlomoides), благороден 
лопен (Verbascum nobile), гъстоцветен лопен (Verbascum densiflorum), вълча 
ябълка (Aristolochia clematitis), обикновен пелин (Artemisia absinthium), змийско 
мляко (Chelidonium majus), пача трева (Polygonum aviculare), кукувича прежда 
(Cuscuta europaea), очанката (Euphrasia offisinalis), бял очеболец (Potentilla 
erecta), теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), широколистен живовляк 
(Plantago major), мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), орлова папрат ({Pteridium 
aquilinum), сладка папрат (Polypodium vulgare), овчарска торбичка (Capsella 
bursa-pastoris), маточина (Melissa officinalis), вратига (Tanacetum vulgare), гингер 
(Onopordon acanthium), бутрак (Bidens tripartita),великденче полско (Veronica 
arvensis), вълча ябълка обикновена (Aristolochia clemantitis), върбинка лечебна 
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(Verbena officinalis), детелина ливадна (Trifolium pratense), динка лечебна 
(Sanguisorba officinalis),ежова главичка (Sparganium erectum) какула ливадна 
(Salvia pratensis), комунига лечебна (Melilotus officinalis), коприва гръцка (Urtica 
urens), кучешко грозде черно (Solanum nigrum), къклица (Agrostemma githago), 
лобода розова (Atriplex rosea), паричка (Bellis perennis), пелин горчив (Artemisia 
absinthium), пипериче водно (Persicaria maculata), ралица обикновена (Consolida 
regalis), птиче просо (Lithospemum officinalis), резене (Foeniculum vulgaris), репей 
дребен (Arctium minus), решетка безстъблена (Carlina acanthifolia), синап черен 
(Brassica nigra), сминдух син (Trigonella coerulea), татул (Datura stramonium), 
теменуга трицветна (Viola tricolor), росопас лечебен(Fomaria oficinalis), 
зърника(Rhamnus cantaricus), камшик (Agrimonia eupatoria), дяволска 
уста(Leonurus cardiaca), чубрица планинска (Satureja Montana), щир бодлив 
(Amaranthus spinosus),и други. 
 
1.1.2. Приоритетни  мерки за опазване на ресурсите и разнообразието 
на лечебните растения, включително на редки или застрашени от 
изчезване видове. 
 

Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват 
от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползуване 
като част от естествения растителен генетичен фонд. Опазването трябва да се 
извършва чрез система от мерки и дейности, целящи запазване на 
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. 
Особено важно е в ДГС "Шумен" да се засили контрола върху събирането 
лечебните растения, за да не се влоши качеството им или да се унищожат 
находищата. Опазването трябва да включва поддържането и съхраняването на 
екосистемите и естествените им местообитания.  

Директорът на ДГС "Шумен"  организира охраната на лечебните растения 
от горските територии. Той издава и позволителните за добив на билки в 
района на стопанството. 
 
1.1.3. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но 
изискват подходящо управление с цел устойчиво ползуване на 
лечебните растения в тях. 
 

Препоръчва се да се депозира искане пред Регионалната инспекция по 
околната среда и водите за регламентиране на находищата от посочените по-
горе защитени и поставени под ограничен режим на ползване видове, които не 
са картирани и проучени по-подробно до сега, както и определяне на режим за 
ползуването, и опазването им. 

Съгласно Закона за лечебните растения отделни видове диворастящи 
лечебни растени се поставят под специален режим на опазване и ползване, 
когато билогичното разнообразие на ресурсите им проявяват трайна тенденция 
към намаляване. 

Специалният им режим се определя всяка година със заповед на 
министъра на околната среда и водите, като този режим обхваща забрана за 
събиране на билки за определен период от време в естествените находища на 
видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични 
находища;определяне на допустимото за събиране количество билки; 
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разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и 
техните местообитания.  
 
1.1.4. Предложения за разработване на местни нормативни актове за 
начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните 
актове и плановите документи от по-висока степен. 
  

Ежегодно със заповед на министъра на околната среда и водите се 
определя допустимо за събиране количество билки по райони или находища. 
 Фирмите и физическите лица, които имат право да ползват/събират 
лечебни растения под специален режим на територията на областта са 
регламентирани. 
  Съгласно Закона за лечебните растения, отделни видове диворастящи 
лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, 
когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна 
тенденция към намаляване, или има опасност от появяването на такава 
тенденция.  
  Специалният режим се определя всяка година със заповед на министъра 
на околната среда и водите, като този режим обхваща забрана за събиране на 
билки за определен период от естествените находища на видовете от 
територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; 
определяне на допустимото за събиране количество билки; разработване и 
прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните 
местообитания. 

Необходимо е да се засили контрола по добив на билки, горски плодове 
и гъби. Развитието и плодоносенето им зависи от годишните промени на 
климатичните условия, особеностите на растителната среда, антропогенните 
фактори и други.  

Добив на конкретни количества билки и други диворастящи плодове не 
се предвижда. При всички случаи добива трябва да става под контрола на ДГС 
“Шумен”, като се събират редовно тарифни такси за ползването на недървесни 
горски продукти.  
  Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от 
увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползуване като 
част от естествения растителен генетичен фонд. Опазването трябва да се 
извършва чрез система от мерки и дейности, целящи запазване на 
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. 
Опазването трябва да включва и поддържането и съхраняването на 
екосистемите и естествените им местообитания. 

 
Брой видове и 
богатство на таксоните 

Брой видове с 
природозащитен статус 

Видове, които трябва 
да бъдат 

предмет на 
специални мерки 

Пропуски в 
познанията 

Установени са 253 
вида от 68 семейства 

съгласно 
приложението на ЗЛР. 

От тези видове: 2 
вида от 1 семейство 

26 вида, от тях: 6 
вида са включени в 
Червената книга на 
България - 3 редки и 
3 застрашени. В ЗБР 
- Приложение 3 са 

Всички видове 
поставени под 
ограничителен и 
забранителен 
режим на опазване 
и ползване и 
всички видове, 

Недостатъчна 
проученост на: 
фитоценотична
та 
характеристик
а и 
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са хвощови, а 7 
вида от 5 семейства 
са папратовидни 
растения. 
Голосеменни - 3 
вида от 2 семейства, 
Покритосеменни са 
288 вида, от които 
двусемеделни са 220 
вида от 55 
семейства и 
едносемеделни са 21 
вида от 5 семейства. 

включени 6 вида, а в 
Приложение 4 - 12 
таксона. Един 
балкански ендемит. 
Под ограничителен 
режим са два вида - 
ароматното еньовче и 
лечебната иглика. 
Под забранителен 
режим са 10 вида. В 
международни 
конвенции е 
включено 
елвезиевото кокиче и 
представителите на 
сем. Салепови. 

включени в 
различните 
приложение на 
ЗБР. 

възрастовата 
структура на 
популациите от 
лечебни 
растения и на 
възможностите 
за 
възобновяване 
и 
възстановяване 
след добив. 
Липса на данни 
за 
продуктивност
та и 
допустимите 
норми и оборот 
на добив. 

 

Повечето от видовете лечебни растения са с динамични популации. 
Техните количествени и площни параметри затрудняват изготвянето на 
ресурсна оценка и интереса към тях като обекти на стопанско ползване. При 
евентуална поява на интерес за ползване на някои от видовете, ДГС прави 
оценка на съответния ресурс. 

По-малко от половината от установените видове, намират реално 
приложение за лични нужди от местното население. Ползването в границите на 
природния парк може да се извършва само за лични нужди в количествата 
определени, съгласно параграф 1, т. 18 на Допълнителните разпоредби на ЗЛР. 
Да не се допуска ползване на видовете включени в приложение 3 на ЗБР. 
 

От плана за управление на ПП „Шуменско плато” са  взети данните                 
(приложения 13 -16)  за установените висши растения, растителните видове с 
природозащитен статус, лечебните растения и лечебните растения с природозащитен 
статус на територията на парка.  

 
2.Разнообразие на природните местообитания по класификацията на НАТУРА 

2000 
 
За описание на разнообразието на природните местообитания и видове от 

защитените зони по НАТУРА 2000 основание е глава VIII „Защитените зони по НАТУРА 
2000” за територията на ДГС „Шумен”.  Използвана е събраната информация от 
теренно - проучвателните работи съпоставена с  данните от НАТУРА 2000 Стандартен 
формуляр за установените защитени зони на територията на горското стопанство с 
разнообразието на природните местообитания и видове от флората и фауната. 
Територията на горското стопанство заема части от териториалния обхват на 
Защитена зона BG0000104 „ Провадийско-Роякско плато” /за хабитатите/, Защитена 
зона BG0000138 „Каменица” /за хабитатите/, Защитена зона BG0000382 „Шуменско 
плато” /за хабитатите/, Защитена зона BG0000501 „Голяма Камчия” /за хабитатите/, 
Защитена зона BG0000602 „Кабиюк” /за хабитатите/  и Защитена зона BG0002038 
„Провадийско-Роякско плато”/за птиците/. 
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