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РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН НА  

ТП ДЛС ТЕРВЕЛ 

 
ТП “Държавно ловно стопанство Тервел" е получило името си от град Тервел, около 

който са разположени горските масиви и комплекси. Седалището на стопанството се 

намира в гр. Тервел.  На север то граничи с ТП “Държавно горско стопанство 

Силистра", на североизток - с ТП “Държавно горско стопанство Генерал Тошево", на 

изток - с ТП “Държавно горско стопанство Добрич", на юг и югозапад - с ТП 

“Държавно горско стопанство Суворово" и ТП “Държавно горско стопанство Нови 

пазар" и на запад с ТП “Държавно ловно стопанство Дулово".  

ТП “Държавно ловно стопанство Тервел" се намира във област Добрич и обхваща 

изцяло територията на община гр.Тервел, в която се намират землищата на следните 

кметства: градТервел и селата Ангеларий, Безмер, Брестница, Божан, Балик, Бонево, 

Воиниково, Градница, Гуслар, Главанци, Жегларци, Зърнево, Кладенци, Кочмар, 

Каблешково, Коларци, Мали извор, Нова каменна, Орляк, Оногур, Поп Груево, 

Полковник Савово, Професор Златарски, Сърнец и Честименско.  

Съобщителните връзки в района на стопанството са много добре развити. През 

територията му не преминава железопътна линия. Найблизките гари са тези в град 

Дулово и град Добрич, съответно на 34 и 42 км от град Тервел. В североизточната част 

преминава първокласното шосе от град Добрич за град Силистра. Други по главни 

пътища са с. Кочмар - гр. Тервел с. Честименско - гр. Алфатар, с. Честименско - с. 

Каблешково - гр. Дулово.  

Всички селища в района на стопанството са свързани помежду си и със седалището 

му посредством асфалтирани шосета. Осигурена е редовна автобусна връзка между 

населените места.  През горските масиви е прекарана мрежа от горски пътища в 

относително добро състояние, част от които са чакълирани. Някои от камионните и 

трупчийски пътища могат да се ползуват само при сухо време.        

Добрите съобщителни връзки улесняват твърде много управлението, стопанисването 

и опазването на горите в стопанството.       

В горско-административно отношение ТП “Държавно ловно стопанство Тервел” се 

числи към СИДП – гр. Шумен, и в териториалния обхват на Регионална дирекция по 

горите гр. Варна. 

ТП “Държавно ловно стопанство Тервел” обхваща горските територии на части от 

територията на община Тервел, и прилежащите към нея землища на населените места, 

на обща площ от 15118,0 ха и залесена площ 14250,9 ха. 

Залесената площ на държавни горски територии на стопанството е 12220,2 ха, 

което е 93,5%  от общата им площ.  
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Естествените насаждения (с пълнота от 0,4 до 1,0) заемат от общата площ 10280,7 

ха – 78,6% от държавните горски територии. 

Изредените естествени насаждения (с пълнота от 0,1 до 0,3 вкл.) заемат 205,5 ха от 

общата площ на държавните горски територии.  

Склопоните култури заемат 1652,4 ха – 12,6% от общата площ на държавните 

горски територии. 

Изредените култури (с пълнота от 0,1 до 0,3 вкл.) заемат 21,2 ха – 0,2% от общата 

площ.  

Незалесена дървопроизводителна площ (сечища 17,2 ха, и голини – 2,0 ха) 19,2 ха 

– 01,% от общата площ на държавните горски територии. 

Общо дървопроизводителната площ на горските територии държавна собственост на                

ТП “ДЛС Тервел” е 12239,4 ха, което е 93,6% от площта на държавните горски 

територии. 

Недървопроизводителната горска площ е 846,8 ха, което е 6,4% от площта на 

държавните горски територии. От нея една част - поляни, дивечови ниви и други може 

да се използуват за различни странични ползувания, друга част са технологически 

необходими за производствения процес - автомобилни пътища, просеки и други, а 

трета част е непригодна за горскостопанска дейност - нелесопригодни площи и голини, 

скали и други.  

Всички мероприятия, които са залегнали в настоящия горскостопански план са 

планирани съгласно: 

- Закона на горите от 2011 г., изм. и доп., бр. 60 ДВ от 07.08.2015 г., в сила от 

07.08.2015 год. 

- Наредба № 8 на МЗХ за сечите в горите, изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 год. 

- Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии 

(притурка към ДВ, бр.82 от 23.10.1015 г.).. 

- Писмо №33-05-08 от 18.04.2008 г. относно “Оценка за съвместимост на 

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

т.1 от Закона за биологичното разнообразие (защитени зони по Натура 2000) на ДАГ. 

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

от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена на основание 

чл.4, ал.1, т.2 от Наредба №8 от 05.05.2011 г. за сечите в горите от ИД на ИАГ. 

При планирането на горскостопанските мероприятия са спазени препоръките и 

указанията за стопанисване на ГВКС, съгласно практическото ръководство за 

“Определяне, стопанисване и мониторинг на ГВКС в България” и актуализирания 

доклад от 2017 г. за извършения мониторинг на ГВКС на територията на стопанството.  

В насажденията, попадащи в Защитените зони по Закона за биологичното 

разнообразие, при разработването на горскостопанския план планираните лесовъдски 

мероприятия са съобразени с препоръчителните режими в защитените зони.  

 

Възобновителни сечи 
 

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, типовете 

месторастения, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта 

на стопанисването е предвидено да се водят следните видове възобновителни сечи: 

краткосрочно-постепенна постепенно-котловинна и гола за акациеви насаждения.  

Планираните възобновителни сечи в горскостопанския план са с удължен период на 

възобновяване.  

Постепенно-котловинна сеч – Тази сеч е на първо място по площ от възобновителните 

сечи в стопанството. Този вид сеч е планирана както в горите със Защитни и специални 

функции, така и в горите със Стопански функции.  



Постепенно - котловинна сеч е предвидена в насаждения с групово разположен 

подраст, както и в насажденията попадащи в защитените зони. Тъй като, това е сеч, 

която позволява неравномерно да се извършва възобновителния процес, създавайки и 

възможности за създаване на разновъзрастни и неравномерни насаждения. Друг фактор 

е и ниския турнус наложен от историческия опит, получен през годините в 

стопанисването на горите за превръщане, както и в частност от тях на церовите 

издънкови насаждения. Застаряващите такива насаждения са пострадали сериозно от 

съхнене и други повреди, през предходния период на устройство и стопанисване. Този 

турнус на сеч, не позволява използването на дългосрочни възобновителни сечи, тъй 

като възобновителния им период ще бъде по-голям от възрастта определена като 

достатъчна за започване на възобновяване. С оглед на изложените аргументи тази сеч е 

намерила най-широко приложение в настоящия проект за издънковите гори в 

стопанството.  

Интензивността на сечта е от 20 до 30 на сто при всяка лесовъдска намеса. 

Възобновителният период на постепенно-котловинната сеч е планиран не по-малък от 

30 години.  

Едновременно със сечта, във възобновените участъци трябва да се провеждат и 

съответните отгледни сечи, като е планирано и изсичане на подлеса.  

За ревизионния период в ТП “ДЛС Тервел” се предвижда да се изведе постепенно-

котловинна сеч върху обща площ от 4856,7 ха и ползване 124250 куб.м. без клони. 

Краткосрочно-постепенна сеч – Този вид сеч е планирана само в дървостои от 

горските територии със Стопански функции. 

Краткосрочно-постепенната сеч ще се прилагат в насаждения със сравнително 

равномерен строеж по пълнота, както и в насаждения с неравномерен строеж по 

пълнота, но с достатъчен подраст по цялата площ.  Тази сеч е предвидена в насаждения 

извън защитени зони и в такива, където вече се е работило, заедно с започващото 

устройство и сечта е вече извършена към момента на изработването на проекта. 

- Осеменителна фаза на постепенната сеч е проектирана в насаждения с пълнота 0,7 

и 0,8 с интензивност 20-25%, при положение, че възобновяването не е започнало, или е 

в недостатъчен размер. Осеменителната фаза ще се извършва върху обща площ – 6,0 ха. 

- Осветителна фаза на краткосрочно-постепенната сеч е предвидена за насаждения, 

където възобновителният процес е обхванал минимум 50% от площта. Интензивността 

на сечта е 40-50%.  Осветителна фаза ще се извършва върху обща площ – 53,9 ха. в 

следните отдели и подотдели 

- Окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч е проектирана в насаждения с 

възобновяване поне 75%. Интензивността на сечта е 100%. Окончателна фаза ще се 

извършва върху 45,1 ха. в следните отдели и подотдели 

За ревизионния период в ТП “ДЛС Тервел” се предвижда да се изведе краткосрочно-

постепенна сеч върху обща площ от 105,0 ха и ползване 4330 куб.м без клони.  

Гола сеч за акациеви насаждения – е на второ място по площ възобновителна сеч в 

стопанството през ревизионния период. Гола сеч на цялата площ е предвидена в 

Акациевия стопански клас, в чисти и смесени акациеви и гледичиеви насаждения. За 

ревизионния период в ТП “ДЛС Тервел” се предвижда да се изведе гола сеч върху обща 

площ от 1465,2 ха и ползване 105225 куб.м без клони.  

 

Отгледни сечи 

Отгледните сечи са лесовъдските системи за сеч, провеждани от възникването или 

създаването на насажденията до навлизането им във възобновителна зрелост. 



Мероприятията се реализират посредством периодично изваждане на дървета с 

определени размери и качества с оглед подобряване растежните условия на останалата 

част от дървостоя и засилване на защитните и специални функции на насажденията.  

През следващото десетилетие на територията на ТП “ДЛС Тервел” е предвидено да 

се водят отгледни сечи в дървостои с обща площ 1297,0 ха и ползване от 26685 куб.м 

без клони. 

Осветление –  предвидено е във всички несклопени култури, в които има опасност да 

бъдат заглушени. С извеждането се цели регулиране на състава на културите и 

създаване  на оптимални условия за растежа на желаните дървесни видове. Материален 

добив при осветленията не се очаква, затова са проектирани само по площ.  

Осветления ще се водят на обща площ 172,6 ха. Отглеждане на подрастта е 

предвидено на площ – 352,1 ха. 

Прочистка – провеждат се от склопяването на насажденията до момента, в който 

дървостоите интензивно започват да нарастват по височина, което обикновено при 

високостъблените гори е от 11 до 20 годишна възраст. Основната задача на тази 

отгледна сеч е регулиране на състава, произхода, пълнотата, качествената структура и 

здравословното състояние на дървостоя. Склопеността и пълнотата на насаждението 

след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-малка от 0,8.  

През ревизионния период са предвидени прочистки в насаждения и култури с обща 

площ от 161,0 ха без материален добив. 

Прореждане – провежда се от 21 до 40 или 60-годишна възраст в зависимост от 

дървесните видове и произхода на насажденията. Това е период, в който дървостоите 

интензивно нарастват по височина, диференциацията на отделните дървета е ясно 

изразена и самоизреждането протича интензивно. Основна задача на този вид отгледна 

сеч е да се осигури прираста по височина и да се отгледат дървета с прави 

самоокастрени стъбла и добре развити корони. Успоредно с това, при необходимост, 

продължава работата поставена и неизпълнена докрай с провеждането на прочистките, 

а в смесените насаждения продължава регулиране на състава. Склопеността и 

пълнотата на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-малка от 

0,7.  

През ревизионния период се предвиждат прореждания в насаждения и култури с 

обща площ 555,3 ха и ползване от 11470 куб.м. без клони.  

Пробирки – извеждат се след 40 или 60-годишна възраст, т.е. в периода на 

интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за 

създаване на условия за нарастването на дърветата с желани стъблени форми по 

диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична 

устойчивост, като след сечта пълнотата и склопеността на насаждението не се допуска 

да бъде по-малка от 0,7.  

През ревизионния период пробирки ще се водят в насаждения и култури с обща 

площ 2003,6 ха и ползване от 90070 куб.м без клони 

Селекционна сеч. Селекционна сеч се планират и извеждат в семепроизводствените 

насажения (семенни бази). Селекционните сечи са съгласувани с ГСС – гр. Пловдив.  

През ревизионният период е планирана селекционна сеч на обща площ от 33,7 ха 

В средновъзрастните и дозряващи насаждения с пълнота 0,7, за които не са 

планирани отгледни сечи, както и в средновъзрастните и дозряващи насаждения в 

които планираните отгледни сечи ще се проведат през първите три години от 

изпълнението на плана, в края на десетилетието в тях да се проведе отгледна сеч с 

интензивност, отговаряща на разликата в пълнотите на насаждението и изискващата се 

Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите. 

 



Сечи за трансформация 

Трансформацията на горите с изкуствен произход в такива с естествен ще се 

извършва чрез комплекс от отгледни и възобновителни сечи, в резултат на които 

постепенно се създават насаждения, в които над 50 % от дърветата са с естествен 

семенен произход.  

Съгласно “Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън ареала на 

естественото им разпространение” в иглолистните култури на територията на 

стопанството в държавните горски територии са планирани сечи за трансформация.  

Планираната от възобновителни сечи за тансформация е постепенно-котловинна – 

42,6 ха по площ и 3195 куб.м. по запас.  

Планираните отгледни сечи за тансформация са 6,8 ха по площ и 360 куб.м. по 

запас. 

Така полученото ползване от сечи за тансформация на иглолистните гори е 49,4 ха 

по площ и 3555 куб.м. по запас. 

 

Технически сечи 

Планирани са технически технически сечи за стопанисване на полезащитни горски 

пояси с цел поддържане и възстановяване на функциите на защитните горски пояси с 

обща площ 99,3 ха и ползване 9710 куб.м. 

 

Изсичане на подлеса 

Изсичане на подлеса е планирано да се изведе едновременно с възобновителните 

сечи, където има подлес, който в повечето случаи пречи на възобновяването, както и в 

изредените, невъзобновени зрели насаждения за подпомагане на естественото 

възобновяване. Изсичането на подлеса е планирано на цялата площ без материален 

добив от него. През десетилетието изсичане на подлеса е планирано върху площ от 

4921,0 ха. 

Общият размер на планираното ползване на ТП “ДЛС Тервел” през ревизионния  

период е 270200 куб.м (без клони), или средно годишно по 27020 куб.м. В това 

ползване е включен и планираният добив от държавните гори, разположени в 

Защитените зони по Директива Натура 2000, където част от площта на стопанството се 

препокрива изцяло с зоните по Натура 2000.  

В резултат на планирането през 2019 година в Държавните горски територии  са 

получени данни за годишно ползване (стояща маса без клони), които в таблицата са 

сравнени с държавните горски територии предвидени в лесоустройствения проект от 

2009 г. 

Вид на сечта 

Предвидено годишно ползване 
Разлика 

+  - 
по  ЛУП 
2009 г. 

% 
по  ГСП 
2019 г. 

% 

Възобновителни сечи  

В иглолистни гори  

- със защитни и специални функции   122 0,4 160 0,6 +38 

- със стопански функции - - 160 0,6 +160 

В широколистни високостъблени гори 

- със защитни и специални функции   262 0,9 - - -262 

- със стопански функции 112 0,4 - - -112 

В издънкови гори за превръщане 

- със защитни и специални функции   17937 59,1 9882 36,6 -8055 

- със стопански функции - - 2656 9,8 - 

В нискостъблени (акациеви+кгбр гори) 

- със защитни и специални функции   5100 16,8 7792 28,8 +2692 

- със стопански функции 4050 13,3 2730 10,1 -1320 



Всичко възобновителни сечи 

- със защитни и специални функции   23421 77,2 17834 66,0 -5587 

- съсъ стопански функции 4162 13,7 5547 20,5 +1385 

 

Всичко отгледни сечи 

- със защитни и специални функции   1280 4,2 1906 7,1 +626 

- със стопански функции - - 762 2,8 +762 

      

Всичко санитарни и принудителни сечи 

- със защитни и специални функции   1414 4,7 - - -1414 

- със стопански функции 38 0,1 - - -38 

Всичко технически сечи - - 971 3,6 +971 

Сеч на надлесни дървета - - - - - 

Сеч оформяне котли за залесяване 1 - - - -1 

 

Размер на годишното ползване 

- със защитни и специални функции   26116 86,1 20711 76,6 -5405 

- със стопански функции 4200 13,9 6309 23,4 +2109 

ОБЩ размер на годишното ползване 30316 100,0 27020 100,0 -3296 

 

В държавните горски територии на ТП “ДЛС Тервел” годишното ползване  по ГСП 

от 2019 година е 27020 куб.м (без клони), което представлява 101,0% от средния 

годишен прираст  в тези горски  територии – 26742 куб.м.  

В  сравнение с общия  запас, който е 1076635 куб.м, размерът на годишното 

ползване е 2,51%, а ползването на 1 ха при 12220,2 ха залесена площ е 2,21 куб.м. 

С определянето на вида и размера на сечите през ревизионният период от 2019 до 

2028 година чрез своевременна подмяна на зрелите и презрели дървостои с млади и 

жизнени, основно чрез естествено възобновяване, чрез трансформация на иглолистните 

култури, които са извън естествения им ареал на разпространнение в семенни 

насаждения от местни дървесни видове и чрез извеждане на отгледните сечи, целта на 

стопанисването на насажденията е подобряване на биологическата им устойчивост и 

санитарно състояние. 

 

Защитени територии на територията на ТП “ДЛС Тервел” 

 

Части от територията на ТП “Държавно ловно стопанство Тервел" попадат в 

Защитени местности по Закона за защитените територии и в Защитени зони по Закона 

за биологичното разнообразие включени в Натура 2000. Подробен списък на 

подотделите в защитените територии в пълния им обхват е приложен подробно в глава 

І “Инвентаризация на горските територии” на настоящата записка.  

 

На територията на ТП “ДЛС Тервел” са обявени следните защитени местности:  

 

Защитени местности:  

 

Защитена местност "Суха река” - обявена със Заповед No.РД-538 от 12.07.2007 г., 

бр. 68/2007 на Държавен вестник. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-

459 от 13.06.2014 г., бр. 53/2014 на Държавен вестник. 

Вековни дървета „Летен дъб“ - 2 бр. в подотдели 71:а и 82:8, обявени със Заповед 

№ 1037/16.05.961 г; на ГУГ при МС. 

 

 

 



Защитени зони по ЗБР включени в Натура 2000: 

 

По Директива 92/42 ЕСЕ за опазване на природните местообитания и 

местообитанията на видовете:  

 

1. Защитена зона за местообитанията BG0000106 ”Хърсовска река” Обявена 

съгласно Решение №.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-106-

611-2007.  

2. Защитена зона за местообитанията BG0000107 ”Суха река” обявена съгласно 

Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-107-122-2007.  

 

По Директива 74/409 EEC за опазване на птиците 

 

1. Защитена зона за птиците BG0002039 “Хърсовска река” - обявена е със 

Заповед No.РД-767 от 28.10.2008 г., бр. 102/2008 на Държавен вестник 2-1-2039-767-

2008. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-74 от 28.01.2013 г., бр. 

10/2013 на Държавен вестник.  

2. Защитена зона за птиците BG0002048 “Суха река” - обявена е със Заповед 

No.РД-853 от 15.11.2007 г., бр. 100/2007 на Държавен вестник 2-1-2048-853-2007. 

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-84 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на 

Държавен вестник. 

Данните посочени в резюмето са от новия Горскостопански план, който до този 

момент не е утвърден. До утвърждаването му могат да настъпят промени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ БОТЕВ :/П/чл.59 от ЗЗЛД          

 Директор на ТП ДЛС Тервел  

Изготвил: /П/чл.59 от ЗЗЛД         

инж. Тодор Тодоров            

Зам.директор при ТП ДЛС Тервел  
 


