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                      ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ            

Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов № 5, тел.: 058/600678, факс: 058/600658, e-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, www.dpshumen.bg 

 
РЕЗЮМЕ 

На Горскостопанския план на ТП „Държавно горско стопанство – Добрич” от 2015 г. 

 

Име- Териториално поделение „Държавно горско стопанство- Добрич“, административна 

принадлежност „Североизточно държавно предприятие“ ДП- гр. Шумен. Горскостопански план 

2015 година, ревизионен период 2015-2024 година. Директор: инж. Цанко Иванов Николов. 

Седалище и адрес на управление- обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Марин 

Дринов“ № 5, тел. 058/ 600 678, факс 058/ 600 658, e-mail: dgsdobritch@dpshumen.bg 

Местонахождение- Териториално поделение „Държавно горско стопанство- Добрич“ носи 

наименованието си от гр. Добрич, където е установено и седалището на неговото 

административно управление. На север граничи с ТП - ДГС Генерал Тошево, на изток с ТП - ДЛС 

Балчик, на юг с ТП - ДГС Варна  и на запад с ТП - ДЛС Тервел. Територията на стопанството 

попада изцяло в границите на общините Добрич и Добричка и включва общо 63 броя населени 

места. За създаване на правилна организация на стопанисването и управлението ТП “ДГС- 

Добрич“ е разделено на три горскостопански участъка: I ГСУ „Житница“, II ГСУ „Златия“ и III 

ГСУ „Добрич“. 

 Географско положение-  ТП “ДГС- Добрич“ е разположено в източната част на Дунавската 

хълмиста равнина върху Добруджанското плато. Стопанството има форма на неправилен 

четириъгълник с дължина в посока северозапад- югоизток 48,7 км и ширина запад- изток 48 км.  

Релеф- Територията на стопанството представлява обширна равнина (плато), нарязана от 

много суходолия. 

Хидроложки условия- В района на ТП „ДГС- Добрич“ няма повърхностно течащи води. 

През района на стопанството протича суходолието Суха река, което води началото си от 

землището на с. Калиманци- общ. Суворово, върви в северозападна посока, след което преминава 

в територита на ТП „ ДГС- Генерал Тошево“. По- важни притоци на Суха река са: Владимировско 

суходолие, Лясковско суходолие и Богданско суходолие. През по- голямата част от годината тези 

суходолия са безводни. При топенето на снеговете и при силни дъждове леглата им се запълват с 

вода, която обаче се задържа за кратко. 

Геоложки строеж- Основните почвообразуващи скали, които се намират в района на ТП 

„ДГС- Добрич“ са седиментни (утаечни)- варовици и льос. 

Климатични условия- Според справочника "Климатичните райони в България и техния 

климат", 1963 г., Л.Събев, Св.Станев, площта на стопанството попада в Европейско - 

континентална климатична област, умерено - континентална климатична подобласт и Източен 

климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Континенталният характер на климата в този 

район до известна степен се смекчава от влиянието на климата на Северното Черноморие. Зимата 

е по- мека, пролетта е сравнително по- хладна, лятото е горещо, като дневните температури 

надвишават 35 0С. Есента е мека. Броят на дните с температура над 10 0С е около 200 годишно. 

Продължителността на вегетационния период за стопанството е 6-7 месеца. Късните пролетни и 

ранните есенни мразове са около началото и края на усилената вегетация. През отделните години 

те нанасят значителни щети на дървесната растителност. Годишната сума на валежите се движи 

от 480 до 550 мм, което показва, че районът е един от най- сухите в страната. Средният брой на 

дните със снежна покривка е 83. Преобладаващи ветрове в района на стопанството през есента и 

зимата са северните и североизточните, а през лятото- западните и северозападните. 
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Почви- Района на ТП „ДГС- Добрич“ не се отличава с голямо почвено разнообразие, като 

почвените типове са два: черноземи и рендзини. В района на стопанството не се констатира 

наличие на ерозионни процеси. За това е спомогнало извършените залесявания през различните 

периоди от време, както и намалената паша в горите.  

Растителност- Съгласно Горскорастителното райониране на България, районът на ТП 

„ДГС- Добрич“ попада в Мизийската горскорастителна област (М), подобласт Лудогорие (Л). 

Съобразно надморската височина (0-400 м) е в долния пояс на равнинно- хълмистите дъбови гори 

(М-I-2). В този пояс попада цялата дървопроизводителна площ на стопанството.  

От естествено растящите дървесни видове най- широко разпространение имат: цер, келяв 

габър, мъждрян, космат дъб, летен дъб, клен, полски бряст и др. Създадените горски култури са 

главно от цер, акация, гледичия, червен дъб, сребролистна липа, планински ясен, махалебка, орех, 

черен бор и др. От храстите се срещат: дрян, червен глог, шипка, смрадлика, черен бъз, птиче 

грозде, червена калина, трънка и др. Тревната покривка е представена от типично за дъбовите 

гори разнотревие от житни, звъника (жълт кантарион), ягода, къпина и др.      

 Характеристика на горската територия - Общата площ на горските територии след 

инвентаризация възлиза на 18951,5 ха, от които държавна собственост 16892,8 ха.  

Таксационни данни за горите държавна собственост, стопанисвани и управлявани от ТП 

„Държавно горско стопанство – Добрич” са: Средна възраст на горите е 41 години; среден запас 

на 1 ха – 95 куб. м.; среден прираст – 45 755 куб. м без клони; среден прираст на 1 ха – 2,97 м3; 

среден бонитет 3,3; средна пълнота – 0,69. 

Съгласно Закона за горите са обособени следните категории гори със следните функции 

показани в Таблица №1. 

Таблица №1 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА  

Група гори по 

функционална група 

Вод. функ. 

група ха 

% 

1. Стопански функции 1905,4 11,3 

2.Защитни и спец. 

функции 
14987,4 88,7 

2.1.Защитни гори 5441,6 32,2 

д.з.г пояс 3364,2 19,9 

защитна ивица жп линия 1804,1 10,7 

полезащитен горски пояс 106,6 0,6 

защитна ивица 

газопровод 
166,7 1,0 

2.2.Гори със спец. 

функции 
9545,8 56,5 

2.2.1.ЗАЩИТЕНИ 

ГОРИ 
8560,2 50,7 

защитена местност 78,7 0,5 

зз местообобитание и 

птици 
8481,5 50,2 

2.2.2. ДРУГИ 68,4 0,4 

семенна база 26,4 0,2 

дендрариум 9,6  

горски разсадник 28,3 0,2 

географска култура 4,1 0,0 

2.2.3. РЕКРЕАЦИОННИ 917,2 5,4 

лесопарк 788 4,7 

зелена зона 1,3  
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ГВКС 127,9 0,7 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ГОРИ 
16892,8 100,0 

 

Горскостопанския план предвижда общо ползване на дървесина от държавни горски 

територии на площ от 9102,0 ха или 910,2 ха и 42 226 куб.м. средногодишно, като 

разпределението ѝ по видове сечи е следното : възобновителни-584,1 ха; отгледни-247,4 ха.; 

санитарни- 21,0 ха и технически сечи- 57,7 ха. 

При извеждането на възобновителните сечи, където има подлес и храсти е предвидено 

тяхното изсичане с цел осигурявяне на условия за успешното протичане на възобновителния 

процес. Общата площ на това мероприятие възлиза на 2026.3 ха. 

През десетилетието в ТП ДГС”Добрич” е предвидено да се извърши залесяване общо върху 

54.7 ха редуцирана площ или средно годишно по 5.5 ха. 

Паша - на селскостопански животни в горските територии държавна собственост се 

извършва след заплащане на цена за календарна година.  Забранената за паша площ общо за 

стопанството е 15053.7 ха. 

Добив на сено - не се предвижда добив на сено 

Добив на горски плодове и билки. Лечебни растения 

          В района на ДГС „Добрич” не се предвижда добив на билки и горски плодове тъй като не са 

установени райони от по - големи находища. Равитието и плодоносенето на билките, горските 

плодове и гъбите зависи силно от климатичните промени.  

Проектираните противопожарни мероприятия:  

Бариерни прегради 

Съществуващи - с обща дължина 16.8 км, като за такива са използвани съществуващите просеки с 

ширина 20 – 30 м.   

 Планирани – не се предвижда направата на нови.  

Лесокултурни прегради 

Съществуващи - с обща дължина 168.7 км, като за такива са  използвани съществуващите дерета с 

течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, и просеки с ширина до 15 м. 

Планирани - нови не се предвиждат. Предвижда се да се разширят и прочистят някои тракторни 

пътища, пътеки и била, с цел да се използват и при бъдещите сечи.  

Минерализовани ивици 

Съществуващи – с обща дължина 30.5 км.  

Защитени територии- На територията на ТП „ДГС- Добрич“ са обявени със Заповед 

следните защитени природни обекти: 

Защитена местност „Орлова могила“- Обявена със Заповед № 197/ 19.03.1981 г. на 

КОПС към МС като природна забележителност, а със Заповед № РД-819/ 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана в защитена местност с площ 41,3 ха. Намира се в землището на с. Долина, 

общ. Добричка. Представлява находище на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа. 

Защитена местност „Суха река“- Обявена със Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. с цел 

опазване на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания- 

местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни 

видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен 

мониторинг и развитие на устойчив туризъм. Промяна в режима на дейностите на Защитената 

местност е настъпила със Заповед № РД-459/ 13.06.2014 г. Защитената местност обхваща части от 

землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево на 

територията на общ. Добричка с обща площ от 497,8 ха. 

  Защитени зони по натура 2000- Защитените зони по НАТУРА 2000 за територията на ТП 

ДГС "Добрич" 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 BG0000107 „Суха река” – за местообитанията. 
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 Защитена зона BG0002048 „Суха река” - за птиците. 

 Защитена зона BG0002085 „Чаиря ” – за птиците. 

Във връзка с предмета и целите на опазване(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР) и трите 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 ТП ДГС 

"Добрич" e ползвано „Ръководство на определяне на местообитания от европейска значимост в 

България” от 2005 г. 

 

Установени или потенциално разпространени важни растителни видове на територията на 

стопанството са: 

Див божур/ красив божур/ (Paeonia Peregrina),  

 

 Ловностопански план 

Общата ловностопанска площ на ТП ДГС Добрич е 118970,3 ха, от които горска територия ( 

ГТ) – 11036,6 ха и земеделска територия (ЗТ) – 107933,7 ха. Дивечопригодната площ е 116403,0 

ха. 

Тази площ е разделена на ловностопански райони съгласно Заповед на МЗХ РД 46-

1378/16.07.2001г. 

На територията на ТП ДГС Добрич има 6 ДУ и 2 БИСД: ДУ „ Крагулево“, ДУ „Житница“, 

ДУ „Полковник Иваново“, ДУ „ Златия“, ДУ „ Орлова могила“, ДУ „ Дончево“, БИСД „Златия“ и 

БИСД „ Дончево“. 

Ловностопанските райони са 34 и са обединени в едно ловно рибарско дружество Добрич. 

Ловностопанските мероприятия са разработени подробно в самостоятелен том на ГСП – 

2015г. 

 
 


