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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 

 
 ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 

 за горските територии на ТП „Държавно горско стопанство – Добрич” 2020 г. 

 
 Доклада за горите с висока консервационна стойност за територията на ТП „Държавно горско 

стопанство – Добрич” е представен за обществено обсъждане на страницата на стопанството на 26.09.2016 

г. и с уведомителни писма до заинтересованите страни. Променян е на 09.05.2018г., 24.01.2019г. и 

23.05.2019 г. като всяка прамяна е прудоставуна за обществено обсъждане на заинтересованите страни.  

 Горите на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Добрич” са сертифицирани със 

сертификат № NC-FM/COC-024264 на Североизточно даржавно предприятие гр. Шумен от 14.09.2016 г. 

Общата площ на горските територии държавна собственост 16892,8 ха. Общо сертифицирана площ 

– 16738.8 ха. 

Определени видове гори с висока консервационна стойност: 

Защитени територии и защитени зони 

В територията, стопанисвана от ТП ДГС Добрич, попадат следните защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии и защитени зони /ЗЗ/ от екологична мрежа Натура 2000: 

Защитени местности:  

Защитена местност «Суха река» - Заповед № РД-538/ 12.07.2007г. 

Защитена местност "ОРЛОВА МОГИЛА"„природна забележителност” съгл. Заповед № 

197/19.03.1981 г. на председателя на КОПС и „защитена местност” съгл. Заповед № РД-819/23.08.2002 г. на 

МОСВ. 

От екологична мрежа „Натура 2000” на територията на ТП ДГС Добрич, към ВКС1.1. т.4 

идентифицираните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са: 

ЗЗ „Суха река” – BG0000107  определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС № 

122/02.03.2007 г., която няма заповед за обявяване; 

ЗЗ „Суха река” – BG0002048 определена по Директива за опазване на дивите птици  79/409/ЕИО. 

Обявена със Заповед № РД – 853 / 15.11.2007 г. и допълнена със Заповед № РД – 84/ 28.01.2013 г., и двете 

на министъра на околната среда и водите. 

ЗЗ „Чаиря” – BG0002085 определена по Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО. 

Обявена със Заповед № РД – 551 / 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. 

Резултат от мониторинга: 

- Голи сечи се водят само в Нискостъбления клас за издънково възобновяване. Залесяването се 

извършва с местни дървестни видове; 

- Сухата дървесина се оставя в сечището, като се съобразява с изискванията на охраната на труда 

и безопастността на хората; 

- Всички горскостопански мероприятия се водят по утвърден Горстостопански план и са 

съобразени с режимите, определени в заповедите за обявяване на зоните и заповедите за 

тяхното допълване 

- Няма обявени през 2019 г. за територията на ТП ДГС Добрич нови защитени територии или 

зони; 

Няма нарушение на законодателството. 

Застрашени, изчезващи и ендемични видове 

1. Снежно кокиче (Galanthus nivalis L).  

2. Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

3. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)  

4. Сив кълвач (Picus canus)  

5. Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

6. Малък орел  (Hieraetus pennatus) 

7. Малък ястреб (Accipiter nisus)  

8. Голям ястреб (Accipiter gentilis) 
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9. Горска ушата сова (Asio otus) 

10. Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Резултат от мониторинга: 

Не е наблюдавана миграция или гнезда в горските територии на горепосочените птици. 

 

Критични концентрации на видове 

1. Благороден елен (Cervus elaphus) 

Вид със запас под нормалния за стопанството. Обитава всички горски комплекси, като 

предпочита по изредените широколистни и смесени гори с повече тревна растителност и подраст. 

Провеждена е пролетна таксация на дивеча и е определено  възрастовото и половото съотношение 

на животните. 

Установен е броя и местонахожденията на същесвуващите сватбовища от благороден елен и е 

проведен на мониторинг за вида. Не са констатирани нарушения от бракониери. 

 
 Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално и национално значение, в 

които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на 

разпространение и обилие. 

  Територията на ДГС Добрич не обхваща отдели с харектеристиката на ВКС 2. 

 

 Горски територии, представляващи редки или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в 

такива. 

 G1.7А1 Euro-Siberian steppe [Quercus] woods 

 Гори доминирани от цер (Quercus cerris) или дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) 

върху льос. 
 През 2020 г. е водена сеч в отдели 96-б, 128 – в, 130 – а – постепенно котловинна сеч с 

интнзивност 30%. Не е допусната паша на домашни животни в отделите, които характеризират тази 

екосистема.  Не са наблюдавани промени след извеждане на сечта в горепосочените отдели. 

 Гори във фаза на старост (Old growth forests) 

Отделите са оставени на естествената им динамика. В тях се не се допуска лесовъдска намеса и 

извличане на дървесина не са планирани и не са изпълнявани лесовъдски намеси. Отделните дървета са 

жизнени, няма промяна в структурата на насажденията, в добро здравословно състояние са, без 

дегеративни процеси. 

 Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации. 

 Гори представляващи единствени източници на питейна вода 

Територията на ДГС Добрич не попада в  тази консервационна стойност. Няма отдели и подотдели, 

определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно-

битови нужди.  

 Гори от решаващо значение за водосбора 

Територията на ДГС Добрич не попада в  тази консервационна стойност. 

 Гори с решаващо противоерозионно значение 

Територията на ДГС Добрич не попада в тази консервационна стойност. 

Гори с наклон над 30
о
 - отдели: 83 – в, 83 – г . 

 В тези отдели не е планирана лесовъдска намеса. 

 Гори с пожарозащитни функции 

За територията на ДГС Добрич няма определени ГВКС 4.4. на основание на данни от 

Горскостопанския план от 2015 г. не са определени широколистни гори, които имат ролята на бариери за 

разпространението на пожари в иглолистните гори, защото иглолистните гори са малко на обща площ от 

347 ха и пръснати на малки площи на територията на стопанството.  

 За 2019 г. няма възникнали пожари в иглолистни насаждения. 

 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 

След провеждане на лесовъдски мероприятия не се наблюдава изменения във състоянието и 

изпълнението на функции на гората като защитен фактор. 
Горски територии, с решаващо значение за осигуряване основните нужди на местното население 

 Съгласно Горскостопанския план на ТП ДГС Добрич, не се предвижда добив на естествено 

разпространени билки и горски плодоветъй като не са установени райони от големи находища. 

 Дърва за огрев и битови нужди 

През 2019 г. са осигурени  25420 м3 дърва за огрев.   

 Паша – разрешена площ 967,0 ха 

 Добив на горски плодове от култури и насаждения с изкуствен произход – орехи 7337 кг. 
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Горски територии, с решаващо значение за съхраняване културни ценности и традиции, религиозна 

и етническа идентичност. 
В отдел 218 а е често посещавана от местното население местност  „Ифеклията”. Външния облик 

на местността не е променена. Не е предвидена лесовъдска намеса.  
 

Извършени дейности по стопанисването на предоставените горски територии и финансова 

стабилност. 

 Отчет  за изпълнението на добива и реализацията на дървесина към 31.12.2019год. и 

анализ на изпълнението на годишния план за ползване на дървесина през  2019 г. в ТП „ДГС 

Добрич“. 

Разчет по финансов план 2019 г.    - 35840 м3 

  Реализация към 31.12.2019г.      – 35271 м3  

в т. ч. от възобновителни сечи     - 22391 м3 

           от отгледни сечи     - 12880 м3 

С натрупване от началото на горскостопанския план от  2015 г. е 96%. 

   
            Изпълнението на сечта и реализацията на дървесината към 31.12.2019 г. е  35271 м3 или 98,4 % от 

предвиденото по финансов план.  

   

Изпълнение на ЛКД 

Към 31.12.2019 г. извършените и отчетени лесокултурни дейности в държавни горски 

територии на ТП „ДГС- Добрич“ са както следва:  

 

1. Залесяване – по проект на ФП за 2019 г. е предвидено извършването на залесяване на площ от 48 

дка 

Към 31.12.2019 г. е отчетено залесяване на площ от 48 дка (100% изпълнение спрямо заложеното по 

ФП). Дейността е извършена със собствени работници. 

 

2. Подготовка на почвата за залесяване – по проект на ФП за 2019 г. е заложено извършването на 

механизирана почвоподготовка на площ от 48 дка.  

Към 31.12.2019 г. е извършена механизирана почвоподготовка с мултифункционален мулчер с 

продълбочаване до 40 см на площ от 48 дка (100% спрямо заложеното по ФП). Дейността е извършена от 

фирма изпълнител след проведена процедура по реда на Наредбата за възлагане изпълнието на дейности в 

горски територии.  

3. Попълване на горски култури- по проект на ФП е предвидено попълване на 19 дка горски 

култури. 

Към 31.12.2019 г. е отчетено попълване на култури на площ от 19 дка (100% изпълнение спрямо 

заложеното по ФП), като дейността е извършена със собствени работници. 

4. Отглеждане култури – по проект на ФП е предвидено отглеждане на 810 дка горски култури, като 

от стопанска дейност са 615 дка, а за компенсационно залесяване 195 дка. 

Към 31.12.2019 г. са отгледани 810 дка горски култури (100 % спрямо заложеното по ФП). 

5. Горски разсадници- В разсадник „Дъбовете“ е предвидено да се отглеждат 300 000 бр. семенищни 

фиданки.  

Към 31.12.2019 г. са инвентаризирани 319700 бр. семенищни фиданки. Дейностите в разсадника се 

извършват със собствени работници. 

6. Семепроизводство и семепроизводствени градини- по проект на ФП е предвидено да бъде 

извършено събиране на общо 742 кг семена, кастрене, събиране и изнасяне на клони  и издънки в 

семепроизводствени градини и др. 

Към 31.12.2019 г. са събрани общо 1315 кг семена в т.ч. гледичия- 2 кг, планински ясен- 13 кг, цер-

1100 кг и летен дъб- 200 кг.  

7. Почистване на площи за залесяване- по проект на ФП за 2019 г. е заложено почистване на 48 дка 

площи за залесяване. 

 Към 31.12.2019 г. е извършено почистване на 48 дка площи за залесяване (100 % спрямо заложеното 

по ФП). От общата площ 21 дка са извършени ръчно от собствени работници, а 27 дка механизирано 

почистване с горски мулчер от фирма изпълнител след проведена процедура по реда на Наредбата за 

възлагане изпълнието на дейности в горски територии.  

8. Отгледни сечи без материален добив-  по проект на ФП е заложено извършването на 357 дка 

осветления и 41 дка прочистки без материален добив.  

Към 31.12.2019 г. са извършени отгледни сечи без материален добив- осветления и прочистки на 

площ 398 дка (100 % спрямо заложеното по ФП). Дейностите са извършени със собствени работници.  

9. Подпомагане на естественото възобновяване – по проект на ФП за 2019 г. е предвидено на площ 
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от 801 дка да бъде извършено изсичане на храсти и подлес в отдели, в които ще се водят възобновителни 

сечи – постепенни в церовите насаждения.  

Към 31.12.2019 г. е извършено подпомагане на естественото възобновяване на обща площ от 353 дка, 

в това число 313 дка ръчно от собствени работници чрез изсичане на подлес и храсти с моторен храсторез 

и 40 дка механизирано с бобкат. Оставащите декари са подходящи за почистване с бобкат. 

10. Маркиране- по проект на ФП е предвидено маркиране на 47120 м³.  

Към 31.12.2019 г. е извършено маркиране на 40011 куб.м. стояща маса с клони (85% спрямо 

заложеното по ФП). Предвиждането на горскостопанския план е 47120 м
3
 годишно маркиране на стояща 

маса с клони, с цел извеждане на предвидените сечи и осигуряване на оптимален растеж и възпроизводство 

на гората. Дейността се извършва от служители на ТП «ДГС- Добрич». 

 Социално-икономически аспекти  - 

Няма изменения в общността и взаимоотношенията с работниците и в условията. Социалното и 

икономическо благополучие на служителите се поддържа около и над средното ниво за района.Участието 

на задочните студенти в учебният процес на съответното учебно заведение не се възпрепятства от страна 

на стопанството.  

През годината няма настъпили произшествия и инциденти. 

 Срещи с представители на местните общности 

Текущо през годината се извършват работни срещи с представители на местните институции и 

общности - МВР, РСПБЗН, Областна администрация, Общинска администрация, Областна дирекция и 

Общинска служба „Земеделие”, Служба по геодезия картография и кадастър, РИОСВ, Сдружение на 

ловците и риболовците и др.  

 

Приходи и разходи 

Общо до 31.12.2019г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на …. хил.лв., от които нетни 

приходи от продажба ……  хил.лв., в т.ч. приходи от продажба на продукция ……  хил.лв.  

Структурен анализ по видове приходи 

Видове приходи Стойност в 

хил.лв. 

Отн.дял % 

Приходи от продажба на дървесина  93.40 

 Приходи от ловностопанска дейност  0 

Приходи от странична дейност  0.14 

Приходи от селско стопанска дейност  0.07 

Приходи от разсадниково производство          0.17 

Приходи от услуги           1.63 

Увеличение на запасите от продукция и незавършено 

производство 

         1.94 

Други приходи от продажби  0.07 

Приходи от финансиране  2.58 

Финансови приходи  0 

Общо:  100 

 

Приходите на предприятието до 31.12.2019  г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и 

синтетична отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са 

съблюдавани принципите за текущо начиславане и за съпоставимост на приходите с разходите.  

Общо разходите за дейността  на предприятието до 31.12.2019 г. възлизат на ….. хил. лв., в т.ч. разходи по 

икономически елементи – ……. хил.лв. 

Структурен анализ по видове разходи 

Видове разходи Стойност в 

хил.лв. 

Отн.дял % 

Материални разходи  5.40 
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Външни услуги  33.95 

Амортизации  3.18 

Обезценки на краткотрайни активи  0 

Разходи за персонала за възнаграждения  38.74 

Разходи за осигуровки  7.73 

Стойност на продадени активи  0 

Провизии  0 

Отчисления за фонд «Инвестиции»  6.23 

Други разходи  4.74 

Намаление на запасите от продукция и незавършено 

производство 

 0 

Разходи за лихви и други финансови разходи          0.03  

Общо:  100 

 

С най-голям относителен дял в състава на разходите по икономически елементи са разходите  за персонала, 

в т.ч. за възнаграждения -38.74% външни услуги  – 33.95 %, следвани от разходите за осигуровки-7.73 %,  

отчисления за фонд „Инвестиции” – 6,23 %.  Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, 

независимо от момента на плащанията съобразно принципа за текущо начисляване. Разходооправдателните 

документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводството 

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетената счетоводна печалба към 31.12.2019 г. е в размер на  

…….. лв. 

   


