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РЕЗЮМЕ 

на Горскостопански план  

на  

ТП Държавно горско стопаство  

„СУВОРОВО” 

 

Държавно горско стопанство “Суворово”, носи името на гр. Суворово, където е и 

седалището му.  

Стопанството се намира в област Варна и е разположено приблизително в централната 

част на Варненска област. На север и североизток граничи с ТП ДГС Добрич, на изток с ТП 

ДГС Варна, на запад с ТП ДГС Нови пазар, на югозапад с ТП ДГС Провадия, а на юг опира до 

Белославското езеро. Терититорията на стопанството обхваща землищата на общините – гр. 

Суворово, гр. Вълчи дол и гр. Девня. Към община гр. Суворово спадат следните села: Баново, 

Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен, Чернево. Към община гр. Вълчи 

дол спадат следните села: Бояна, Брестак, Войводино, Генерал Киселово, Генерал Колево, 

Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра, Метличина, 

Михалич, Оборище, Радан войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци, Щипско. Към 

община гр. Девня спадат следните села: Кипра, Падина. Градовете Суворово, Вълчи дол и 

Девня са свързани с жп линия с гара Повеляново – гара Добрич – гара Кардам, а с шосета и 

автобусни линии с градовете Варна, Шумен, Нови пазар, Белослав, Провадия и с всички села в 

района на стопанството. 

Целта на настоящия план е с направения анализ на типовете месторастения и 

продуктивната им възможност, насоките на стопанисването на насажденията да бъдат такива, 

че да се осигури максимален производствен ефект, както по количество, така и по качество на 

добиваните сортименти. Наред с това с определянето на видовете подходящи за всеки тип 

месторастене в най-кратки срокове ще се увеличи продуктивността на гората от единица 

горска площ, ще се подобрят защитните, водоохранни, водорегулиращи, здравни и други 

специални функции на насажденията. 

 

Площта на горските територии е устроена в 182 отдела и възлиза на 12987,0 ха, от която: 

- Залесена площ 11657,3 ха 89,7 % 

- Незалесена дървопроизводителна площ 47,9 ха 0,3 % 

- Незалесена недървопроизводителна площ 1281,8 ха 10,0 % 

Всичко 12987,0 ха 100,0 % 

В това число: 

Държавна собственост – 93.8 % 

- Залесена площ 10954,9 ха 90,0 % 

- Незалесена дървопроизводителна площ 47,9 ха 0,4 % 

- Незалесена недървопроизводителна площ 1175,9 ха 9,6 % 

Всичко 12178,7 ха 100,0 % 

Недържавна собственост – 6.2 % 

- Залесена площ 702,4 ха 86,8 % 
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- Незалесена дървопроизводителна площ - - 

- Незалесена недървопроизводителна площ 105,9 ха 13,2 % 

Всичко 808,3 ха 100,0% 

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи в горите със Защитни и 

Специални функции, включително и тези в Защитените зони по Натура 2000, както и в зрелите 

издънкови гори за превръщане, и в горите за издънково стопанисване от горите със стопански 

функции е определен по състояние на насажденията в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 8 от 5.VІІІ.2011 год. за сечите в горите на Република България, издадена от 

Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ бр. 64 от 19 август 2011 г.), и 

представлява сбор от ползването в отделните зрели насаждения. Възобновителните сечи са 

планирани по състояние на насажденията, съобразени със специфичните им функции 

Мероприятията залегнали в настоящия горскостопански план са планирани съгласно: 

- Закона за горите от 2011 г. 

- Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските 

райони в Република България от 2004 година. 

- Писмо№ 33-05-08/18.04.2008 г. на ДАГ относно: Оценка за съвместимост на 

лесоустройствените проекти с предмета и целите на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗБР 

(защитени зони по Натура 2000). 

- “Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от 

Приложение № 1 от ЗБР” утвърдена на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 

8/05.05.2011 г. за сечите в горите от ИД на ИАГ. 

При планирането на мероприятията в ГСП на ТП ДГС “Суворово” стриктно са спазени 

всички условия, които са предвидени в Решение № 22-ОС/2015 г. на МОСВ, с цел 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 

отрицателни въздействия. 

 

Възобновителни сечи 

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, състоянието на 

насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването е планирано да се 

извършват краткосрочно-постепенни, постепенно-котловинни и голи възобновителни сечи. 

В издънковите насаждения за превръщане ще се провеждат само постепенно-

котловинни сечи. Възобновителните сечи във всички природни местообитания ще се водят с 

удължен период на възобновяване. 

Голи сечи е планирано да се провеждат в тополови, акациеви и нискостъблени 

насаждения от Келяв-габъровия-стопански клас. 

  Възобновителни сечи ще се водят на обща площ 3477,5 ха. В държавните горски 

територии е планирано да се водят в насаждения от следните стопански класове: Черборови 

култури; Широколистен високостъблен; Габъров ВП; Смесен СрНП; Церов П; Акациев 

и Келяв-габъров. 
 

 

Отгледни сечи 

 

Отгледни сечи са планирани в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и 

култури по състояние, на обща площ 3737,4 ха. 

С отгледните сечи се цели регулиране състава на насажденията, подобряване на 

състоянието им, бонитета, сортиментна структура и увеличаване количеството и качеството на 
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продукцията от единица площ. В средновъзрастните и дозряващи насаждения с пълнота 0,7, за 

които не са планирани отгледни сечи, както и за тези насаждения, в които планираните 

отгледни сечи ще се проведат през първите 3 години от изпълнението на плана, в края на 

десетилетието може да се проведат отгледни сечи, с интензивност, отговаряща на разликата в 

пълнотата на насаждението и съобразно Наредбата за сечите. Предвидени са следните видове 

отгледни сечи: 

Осветление и осветление на културите, отглеждане на подраста 

Осветленията са планирани без материален добив в несклопени култури, и във 

високостъблените насаждения на възраст 1-10 години в резултат от проведените 

възобновителни сечи за превръщане на издънковите насаждения в семенни. Състоянието на 

тези вече превърнати в семенни насаждения е много добро, с наличие на издънки от нежелани 

дървесни видове и храсти, които са с по-ускорен растеж от семенните. Целта е отстраняване 

на нежеланите издънки от дървесни и храстови видове, и създаване на условия за укрепване на 

семенните фиданки. Осветленията са на обща площ 1837,8 ха, като това е удвоената площ, 

поради повторяемостта им (2 пъти за десетилетието). На площ от 691,2 ха е предвидено да се 

извърши отглеждане на подраста. 

Прочистка 

Планирана е в склопени култури и насаждения до 20-годишна възраст, с пълнота 0.9-

1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.8 - само в гъстите групи (0.9-1.0). Интензивността 

варира от 10 до 30% в зависимост от пълнотата, дървесния вид, бонитет, месторастене. 

Прочистки са планирани на обща площ от 150,9 ха. При насаждения със среден диаметър под 

8 см, прочистките са планирани да се водят без да е начислен материален добив. 

Прореждане 

Планирано е в насаждения и култури от 21 до 40 години, а за семенните дъбови 

насаждения - от 21 до 60 години, с пълнота 0.8 - 1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.7 

- само в гъсти групи (0.9 - 1.0). Интензивността им варира от 10 до 30%, в зависимост от 

пълнотата, дървесния вид, типа месторастене. Прореждания са планирани на обща площ от 

604,4 ха. 

Пробирка 

Планирана е в насаждения и култури от 41 години до зряла възраст (при семенния бук, 

габър и дъб - от 61 години) с пълноти 0.8-1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.7 – само 

в гъсти групи (0.9-1.0). Интензивността им варира от 10 до 30% в зависимост от пълнотата, 

дървесния вид, бонитета и типа месторастене. Пробирка е планирана на обща площ от 446,2 

ха. 

Селекционна сеч 

 

Планирана е на площ от 6,9 ха. Целта е да се осигурят условия за редовно и обилно 

семеносене от набелязаните плюсови и нормални дървета. Интензивността на сечта е 10% и 

20%. Сечите са съгласувани с Горска семеконтролна станция (ГСС) – гр. Пловдив 

 

Санитарни сечи 

 

Предвидени са на площ от 382,4 ха само в широколистните гори. Планирани са в 

дървостои, при които процентът на увреждане е по-висок от този на отгледната или 

възобновителна сеч при съответната пълнота. Санитарните сечи са планирани в резултат 

на повреди от суховършия, снеголоми, снеговали, ветровали, ветроломи, гниене и други. С 

най-голяма тежест на увреждания са дървостоите засегнати от суховършия. Процентът на 

увреждане на дървостоите е различен (среден до висок - от 15 до 100%). 
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Изсичане на подлеса без материален добив. 

Изсичане на подлеса е планирано в следните отдели и подотдели : 57 а; 62 в; 68 и; 75 у; 

77 б, в; 80 а; 81 е; 84 а, в; 86 б, г; 87 г; 90 а; 93 д, ж; 95 б; 96 в; 97 г, ж; 99 е, к; 102 г; 111 а, е; 

112 л; 113 к; 119 г, е; 121 д; 122 б; 123 д, з; 124 г; 127 б, в, г; 137 д, е; 139 м; 141 в; 142 д, е; 144 

а, ж; 147 е, з, к, л, м, р; 148 ж; 149 л, м; 152 д; 155 в; 156 е, з; 157 ж; 164 з, и; 166 б, г; 167 д; 174 

е; 176 в, г; 475 б, м – с обща площ от 907,0 ха. 

 

Обобщени данни за ползването 

 

Общ размер на годишното ползване – 24235 м³ 

Среден годишен прираст – 24657 м³ 

Запас на насажденията – 726265 м³ 

Годишно ползване от общия запас на насажденията – 3.34% 

Годишно ползване на 1 ха – 2.21 м³/ха 

Размер на годишното ползване спрямо средния прираст – 98,3% 

 

 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВА НАТУРА 2000 

На територията на ТП ДГС “Суворово” попадат следните Защитени зони по 

ЗБР(Натура 2000): 

1. Защитена зона “СУХА РЕКА” – BG0000107 – определена съгласно чл.3, ал.1, т.1 от 

Закона за биологичното разнообразие, с РМС№ 122 от 02.03.2007 г. бр.21/2007 г. на Държавен 

вестник. 

2. Защитена зона “ПОБИТИТЕ КАМЪНИ” – BG0000132 – определена съгласно чл.3, 

ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие, с РМС № 122 от 02.03.2007 г. бр. 21/2007 на 

Държавен вестник. 

3. Защитена зона “ПРОВАДИЙСКО – РОЯКСКО ПЛАТО” – BG0000104 – определена 

съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие, с РМС № 611 от 16.10.2007 г. 

бр.85/2007 г. на Държавен вестник. 

 

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

 

На територията на Защитени зони по ЗБР в териториалните граници на стопанството 

попадат следните територии на Защитени местности, обособени по Закона за защитените 

територии: 

1. Защитена местност “Побитите камъни” - обявена със Заповед № РД-

258/17.07.1995 г. на МОС (бр.69/04.08.1995 г. на Държавен вестник), и прекатегоризирана със 

Заповед № РД-817/23.08.2002 г. на МОСВ (бр. 86/10.09.2002 г. на Държавен вестник), 

състояща се от следните групи: Група “Канарата и кариера Белослав” (Дренака); Група 

“Бановска група” с обща площ 90,2 ха. 

В защитената местност не са планирани горскостопански мероприятия 

 

РЕЗЕРВАТИ 

 

На територията на Защитени зони по ЗБР в териториалните граници на стопанството 

няма обявени резервати. 
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ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 

 

Горските територии за защита на водите на територията на Защитените зони са 

определени съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗГ и съответни заповеди за обявяването им. За Защитените 

зони по Натура 2000 е изработен списък на горските територии за защита на водите. 

Планираните възобновителни сечи в горските територии за защита на водите не са показани 

отделно, защото те изцяло се припокриват със Защитените зони по Натура 2000, където тези 

сечи са показани подробно. 


