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Съгласно ТИЗ и Протокол от първо лесоустройствено съвещание територията на стопанството 

се разделя на два горскостопански участъка (ГСУ), като се запазва номерацията на отделите и се 

променят границите им. 

При определянето на границите на участъците се цели максимално да се улесни организацията 

на стопанисването им, като се държи сметка за разположението на горските комплекси и 

гравитацията на материалите. 
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I - ви  горскостопански  участък 

 

" ВЕТРИНО " 
 

1.Горскостопански участък. Отдели. 

ГСУ "Ветрино" обхваща северната и югоизточна част от територията на стопанството. 

Седалището на участъка е в гр. Провадия в административната сграда на стопанството. 

Територията на участъка попада изцяло в границите на община Ветрино в землищата на 

следните села: Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Момчилово, Мл. гвардия, Неофит 

Рилски, Невша, Средно село и Ягнило. Част от територията на участъка е разположена върху част от 

община Провадия и обхваща целите  землищата на селата: Бързица, Бозвелийско, Венчан, Добрина, 

Житница, Златина, Кривня, Комарево, Манастир, Неново, Овчага, Петров дол, гр.Провадия, Равна, 

Староселец, Тутраканци, Чайка, Черковна, както и част от землищата на селата Блъсково, 

Градинарово, Комарево, Храброво.  

Участъкът включва отдели  с №№ 1 – 151, като общия брой на отделите е 151.  

По собственост площта на участъка се рапределя така: 

 
Разпределение на общата площ/ха/ в I ГСУ по собственост 

  

Собственост 

Горски 

територии 

 

% 

Гори върху 

зем. земи 

 

% Общо % 

1.Държавна 8293.7 83.8 396.8 4.0 8690.5 87.8 

2.Общинска 12.0 0.1 817.7 8.3 829.7 8.4 

3.Частна 46.9 0.5 312.2 3.2 359.1 3.6 

В.т.ч. на физич.лица 35.1 0.4 241.7 2.4 276.8 2.8 

на юрид. лица 11.8 0.1 70.5 0.7 82.3 0.8 

4.Религиозна 9.3 0.1 0.6 0.0 9.9 0.1 

5.Чуждестранна -  - 0.3 0.0 0.3 0.0 

6.Съсобственост -  - 5.2 0.1 5.2 0.1 

Общо за участъка 8361.9 84.5 1532.5 15.5 9894.4 100.0 

 

На територията на участъка горските територии, които са държавна собственост са с най-

голям процент – 83.8% от общата площ. Горите в ДПФ са 396.8 ха или 4.0 % от общата площ. 

Горските територии недържавна собственост са 0.7% от площта на участъка и горите върху 

земеделски земи възлизат на 11.5% от общата площ.  

Основните дървесни видове за участъка са цер, келяв габър, акация, клен, космат дъб и др.. 

Създадените култури са предимно от черен бор, акация, цер, орех и други.  

Стопанската дейност ще бъде насочена в правилното извеждане на възобновителните и 

отгледни сечи с цел повишаване общата производителност на насажденията и културите и 

подобряване на другите полезни функции на гората – защитни, специални, социални  и други. 

Горите и горските територии със защитни и специални функции заемат 81.5% от общата 

площ на участъка. Тук са  разположени части от три Защитени зони по НАТУРА 2000: 

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

 Защитена зона BG0000623 „Таушан тепе” - за местообитанията. 

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

 

2.Площ и запас 

 
Площта на участъка е 9849.7 ха, от която залесена 9066.3 ха и незалесена 828.4 ха. Запасът на 

основните насаждения и култури е 606555 куб.м. Средният запас на 1 ха е 67 куб.м.  
 

3.Стопански класове и видове гори 

 

На територията на I-ви горскостопански участък "Ветрино" са обособени следните условни 

стопански класове: 

 

Разпределение на ПЛОЩТА по СТОПАНСКИ КЛАС и ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА 

 



.  

Стопански клас СтФ ЗСпФ Всичко % 

Черборови култ. 56.4 405.6 462.0 6.2 

Дъбов СрН 41.4 11.0 52.4 0.7 

Церов 284.1 152.9 437.0 5.9 

Широколистен 27.2 76.8 104.0 1.4 

Липов В 14.6 52.7 67.3 0.9 

Липов СрН 24.6 86.9 111.5 1.5 

Церов В П 30.4 174.2 204.6 2.7 

Смесен СрН П 21.8 659.4 681.2 9.1 

Церов П 213.9 1481.0 1694.9 22.7 

Смесен В П 109.4 109.3 218.7 2.9 

Акациев 255.7 304.7 560.4 7.5 

Келяв_габъров 105.1 2602.7 2707.8 36.3 

Нискостъблен 167.2 - 167.2 2.2 

О Б Щ О 1351.8 6117.2 7469.0 100.0 

 

 ЗАБ.: Стопанските класове и проектираните мероприятия се отнасят само за горите 

държавна собственост. 

 

4.Сечи и добиви  

 

Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща дървесна маса в I-ви 

ГСУ "Ветрино" по вид на сечта е следното: 

 

Разпределение на ползуването по видове СЕЧИ – куб.м  

 
Вид сеч/дърв.вид Без клони Стояща Лежаща 

1. Възобн.сечи    

Общо високостъблени 740 815 677 

Общо изд.превръщане 89330 101265 88689 

Общо нискостъблени 22130 24630 21157 

Общо възобн.сечи 112200 126710 110523 

2. Отгл.сечи    

Високостъблени    

Прочистка    

Общо прочистка 1795 2420 1778 

Прореждане    

Общо прореждане 4930 5610 4021 

Пробирка    

Общо пробирка 3650 4105 3252 

    

Вид сеч/дърв.вид Без клони Стояща Лежаща 

Селекционна    

Общо селекционна 110 130 102 

Общо високостъблени 10485 12265 9153 

    

Изд. за превръщане    

Прочистка    

Общо прочистка 5 5 4 

    

Прореждане    

Общо прореждане 1655 1855 1518 

    

Пробирка    

Общо пробирка 1980 2310 1938 

Общо изд.превръщане 3640 4170 3460 

Общо отгл.сечи 14125 16435 12613 

    

3. Санитарна сеч    

Високостъблени гори    

Общо иглолистни 1990 2235 1802 

Общо широколистни 90 95 68 



.  

Общо високостъблени 2080 2330 1870 

Общо Санитарна 2080 2330 1870 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ 128405 145475 125006 

  

 Общото ползване през десетилетието на територията на участъка възлиза на 128405 куб.м без 

клони. 

 

5. Залесяване 

 

За ГСУ “Ветрино” през десетилетието е предвидено да се залесят 8.0 ха (средногодишно по 

0.8 ха) редуцирана площ по следните показатели: 

 
Показател на залесяване За 10 год. Годишно % 

Нов залесяване 7.0 0.7 88.0 

Зрели невъзобновени 1.0 0.1 12.0 

ОБЩО 8.0 0.8 100.0 

 

Предвидената почвоподготовка е изцяло механизирана – пълна оран с тракторна тяга (8.0 ха). 

При залесяванията ще се използуват следните дървесни видове: 

- Широколистни: 

Цер                - 7.0 ха 

Тп I-214 - 1.0 хa 

--------------------------------------------------------- 

Всичко            - 8.0 ха 

Залесяванията в участъка ще се извършват чрез садене на стандартни фиданки и сеене на 

жълъд. Съобразно дървесните видове и размера на фиданките, залесяването ще се извърши с 

подобрения садилен меч.   

Фиданките необходими за залесяването във I-ви горскостопански участък “Ветрино” са 70 600 

броя. 

 

6.Ползване на недървесни горски ресурси 

 

6.1.Паша 

 Паша на селскостопански животни в горските територии държавна собственост се извършва 

след заплащане на цена за календарна година.   

Забранената за паша площ в I ГСУ „Ветрино” е 6527.1.0 ха. 

 

6.2.Добив на билки, горски плодове и сено 

 В обяснителната записка на горскостопанския план са посочени билките, които се срещат в 

района на участъка. Конкретни количества по участъци не се предвиждат. Всичко зависи от 

конкретните условия, а освен това развитието и плодоносенето им зависи от годишните промени на 

климатичните условия, особеностите на растителната среда, антропогенните фактори и други. При 

всички случаи това трябва да става под контрола на стопанството, като се събират редовно тарифните 

такси за страничните ползвания. Не се предвиждат и добиви от сено, поради възстановяване на 

земите (поляни и ливади) на бившите собственици.  

 

7. Ловно и рибно стопанство 

Насоките и мероприятията във връзка с ловното и рибно стопанство са разработени в 

самостоятелен ловоустройствен план, неразделна част от горскостопанския план. 

 

8. Технико - укрепителни съоръжения 

В горскостопански участък “Ветрино” технико - укрепителни съоръжения не се предвиждат, 

поради липсата на активни ерозионни процеси.  

 

9.Строежи 

 

9.1.Сгради  

 През десетилетието 2014 – 2023 год. се предвижда провеждането на следните ремонти: 

 Административна сграда - гр.Провадия, кв. Север                               



.  

 Битова сграда „Фазанарията”                                                                  

 

9.2.Пътища  

Пътната мрежа в ГСУ “Ветрино” е добре развита и се намира в задоволително състояние.  

През десетилетието се предвижда да бъде ремонтирано: 

 - Шосето от с. Невша за м. Разсадника – с обща дължина 1.4 км 

 

10.Противопожарно  устройство 

 

Площта на ГСУ “Ветрино” се разпределя по класове на пожарна опасност, както следва: 

 

ГСУ 

 

 

Обща 
Площ 

Клас на пожарна опасност 

I kлас II kлас III kлас 

 

IV kлас V kлас 

/ха/ 

1. Ветрино 9894.7 - - 1848.7 8046.0 - 

% 100.0 - - 18.7 81.3 - 

 

Разпределението на площта на участъка по класове на пожарна опасност е: III клас  на средна 

пожарна опасност – 18.7% и IV клас на малка пожарна опасност с най – голямо участие – 81.3%. 

За предотвратяване появата на пожари в гората, за ограничаване на разпространението им и 

бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на 

мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще 

намалят щетите от пожарите. 

Предвидено е провеждането на следните мероприятия: 

 

10.1. Бариерни прегради 

10.1.1. Съществуващи - с обща дължина 5.5 км, като за такива са използвани съществуващите 

просеки с ширина 20 – 30 м.   

10.1.2. Планирани – не се предвижда направата на нови.  

 

10.2. Лесокултурни прегради 

10.2.1. Съществуващи - с обща дължина 103.1 км, като за такива са  използвани съществуващите 

дерета с течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, и просеки с ширина до15 м. 

10.2.2. 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.  

 

10.3.  Минерализовани ивици 

 

10.3.1. Съществуващи – с обща дължина 17.0 км в следните подотдели:  

 

 обект Добрина  

 отд. 94 – 3 км; 

 отд. 104 (Папаз чешма) – 2 км; 

 отд. 98 (Местността “Гроба”) – 1.5 км; 

 отд. 97 (Местността “Салхана”) – 1.5 км; 

 обект Староселец 

 отд. 80 (Местността “Лагера”) – 1.530 км; 

 обект Венчан 

 отд. 28 – 0.470км; 

 обект Неново 

 отд. 48 – 3 км; 

 обект Невша 

 отд. 42- 0.6км; 

 обект Комарево 

 отд. 151 (Местността “Голиво”) – 1.4 км; 

 обект   Кривня 

 отд.58(местност” Руска река„) - 2 км; 

 отд.115 (преди газстанция); 



.  

 

 През десетилетието не се предвижда направа на нови минерализовани ивици. 

  

10.4. Наличният противопожарен инвентар сега се съхранява в централно противопожарно депо в 

сградата на  ДГС Провадия.  

През десетилетието се предвижда:  

- закупуването на 5 комплекта защитно и 10 комплекта работно облекло;.  

- закупуване на моторна помпа, гръбни пръскачки и железни гребла; 

 

Във всички населени места на територията на стопанството, които са в близост до гората да се 

организират доброволни формирования, които да разполагат със собствен инвентар. ТП ДГС 

"Провадия" разполага със специализирана група за гасене от служителите на стопанството, която се 

оборудва от депото в сградата на ТП ДГС „Провадия”. През пожароопасния сезон трябва да се 

осигурят дежурни коли за групата на TП ДГС  "Провадия".  

На картите на противопожарните мероприятия с червена плътна линия са нанесени пътищата, 

по които може да се движи противопожарна техника.  

На територията на стопанството контрол се осъществява от РС ПБЗН - Провадия. Във всички 

населени места  на територията на участъка има телефонни станции и постове. За улеснение връзката 

с персонала и по-ефективната организация по време на пожар спомага и наличната комуникационна 

техника притежавана от стопанството, която е достатъчна. Проблем се явява липсата на покритие за 

мобилните оператори на малка част от територията на стопанството. 

 

10.5. Площадки за кацане на хеликоптери – за такива могат да се използват: 

 - Писта за самолети на участък от асфалтов път Провадия – Кривня до разклона за хижа 

“Измътец” - N - 43.153762°, E - 27.439761° 

  - Участък за излитане на самолети на затревена поляна, северно от с.Храброво -       N - 

43.146047°, E - 27.380646° 

  - Писта за селскостопански самолети до с.Житница N - 43.127711°, E - 27.505779° 

  - Писта за селскостопански самолети до с.Ветрино N - 43.311621°, E - 27.415408° 

 

10.6. Направа на противопожарна кула с видеонаблюдение в подотд. 118-8 в землището на с. 

Храброво. 

 

10.7. Подстъпи към водоеми 

 За подстъпи могат да се използват водоемите в района на стопанството, които са упоменати 

както следва: 

 Административна сграда  

 2 броя кранове на двора; 

 кладенец в двора зад ремонтна работилница; 

 Естествени водоизточници 

 язовир с. Блъсково – за района на с. Славейково – Китен – Блъсково - N - 43.110346°, E - 

27.305235° 

 язовир с. Манастир – за района на с. Манастир - N - 43.169798°, E - 27.532238° 

 язовир с. Доброплодно – за района на с. Доброплодно - N - 43.422303°, E - 27.334824° 

 язовир с. Бозвелийско – за района на с. Бозвелийско и с. Тутраканци - N - 43.110926, E - 

27.471332° 

 язовир с. Тутраканци (Катранджия) – за района на с. Тутраканци и с. Комарево -         N - 

43.108496°, E - 27.423084° 

 язовир с. Комарево – за района на с. Комарево и с. Храброво - N - 43.127060°, E - 27.367188° 

 р.Провадийска 

 р.Ана дере 

  
- Да се поставят и поддържат в добър вид предупредителните и указателни табели с 

противопожарно съдържание по пътищата, туристическите пътеки, населените места, местата за 

къмпиране и др.  

 Предвижда се през десетилетието да се направят и поставят 400 броя нови предупредителни 

табели и разпространение на 200бр. плакати за противопожарна безопастност.  

- Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на 

стърнища в близост до горските комплекси.  

Места за палене на огън и за къмпиране  да се обозначат на съответните места.  

Местата за палене на огън в горските територии на ГСУ "Ветрино", като следва: 



.  

 

-местност „Лагера” –землище с.Староселец; 

-местност  „Папаз чешма”-землище с.Добрина; 

-местност „Добринска чешма зад Калето”–землище с. Добрина; 

-местност „Кара пещера”- землище с. Манастир; 

-местност „ Златинска чешма”-землище с.Златина; 

-местност „Канарата”- землище с.Чайка; 

-местност „Ибримката” – землище с.Ягнило; 

-местност „Дядо Колчова чешма” - землищес.Блъсково; 

-местност  „Руска река-чешмата” – землище с.Кривня; 

-местност „Дюза – Градето и Лагера” – землище с.Невша. 

 

Определените места за палене на огън да са съобразени с изискванията на чл.26 ал.(2),ал.(3) 

т.1,т.2,т.3 от наредба №8 от 11.05.2012г. на МЗХ София. 

Забранява се паленето на огън извън местата посочени в заповедта. 

Стопанството да провежда ежегодно разяснителна и агитационна работа на лицата 

извършващи определена дейност в горите, като се подписват и съответните противопожарни 

декларации по образец от всички пребиваващи в гората – ползватели, горски работници, пастири, 

почиващи, а също туристи, билкари, гъбари, ловци и др.   

 Временните обекти в горите по дърводобивна и залесителна дейност да се оборудват с 

противопожарни средства съгласно изискванията. 

- Пътищата, по които ще се придвижва противопожарна техника е необходимо да се поддържат в 

добро състояние и да се извърши тяхното уширение за безпроблемно предвижване по тях, както и 

просветляването им. 

- Да се забрани складирането на дървен материал върху горските пътища, по начин който ограничава 

тяхната ширина. 

- Забранява се оставянето на остатъци от сечта на разстояние по - малко от 20м от краищата на 

пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища и на разстояние не 

по-малко от 5м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища. 
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II - ри  горскостопански  участък 

 

" ПРОВАДИЯ " 
 

1.Горскостопански участък. Отдели. 

 ГСУ "Провадия" заема южната и югозападната част на стопанството. Седалището на участъка 

е в гр. Провадия в административната сграда на стопанството. 

Територията на участъка попада в границите на част от община Провадия и обхваща част от 

землищата на селата: Блъсково, Градинарово, Китен, Комарево и целите землища на селата 

Славейково, Снежина и Черноок. 

 В участъка са включени отдели с №№ 152 - 222 включително, като общия брой на отделите е 

71.  

По собственост площта /ха/ на участъка се рапределя така: 

 

 

Собственост 

Гор. 

територии % 

Гори върху 

зем. земи 

 

% Общо % 

1.Държавна 4071.2 90.8 79.5 1.8 4150.7 92.6 

2.Общинска -  - 206.9 4.6 206.9 4.6 

3.Частна 32.6 0.7 93.7 2.1 126.3 2.8 

В т.ч. на физич.лица 31.6 0.7 72.8 1.6 104.4 2.3 

на юрид. лица 1.0 - 20.9 0.5 21.9 0.5 

4.Религиозна -  - 0.3 -  0.3 0.0 

5.Чуждестранна -  - 0.2 -  0.2 0.0 

Общо за участъка 4103.8 91.5 380.6 8.5 4484.4 100.0 

 

На територията на участъка горските територии, които са държавна собственост са с най-

голям процент – 90.8% от общата площ. Горите в ДПФ са 79.5 ха или 1.8% от общата площ на 

участъка. Горските територии недържавна собственост – 0.7% от площта на участъка и горите върху 

земеделски земи възлизат на 6.7% от общата площ.  

Основните дървесни видове за участъка са цер, благун, акация,  сребролистна липа, келяв 

габър, габър и др. Създадените култури са предимно от цер, акация, черен бор, сребролистна липа, 

червен дъб и други.  

Стопанската дейност ще бъде насочена в правилното извеждане на възобновителните и 

отгледни сечи с цел повишаване общата производителност на насажденията и културите и 

подобряване на другите полезни функции на гората – защитни, специални, социални  и други. 

Горите и горските територии със защитни и специални функции заемат 99.8% от общата 

площ на участъка.  

Тук са  разположени части от две Защитени зони по НАТУРА 2000: 

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

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

 

2.Площ и запас  

 

Общата площ е 4484.4 ха, от която залесената е 4353.6 ха и незалесена – 130.8 ха. Горите и 

земите със стопански функции заемат 0.2% от общата площ на участъка. Общия дървесен запас (без 

клони) е 457435 куб. м, а на надлесните дървета 235 куб.м. Средният запас на 1 ха е 105 куб.м. 

 

3.Стопански класове и видове гори 

 

На територията на II-ри горскостопански участък "Провадия" са обособени следните условни 

стопански класове: 

 

Разпределение на ПЛОЩТА по СТОПАНСКИ КЛАС и ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА 
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Стопански клас ЗСпФ Всичко % 

Черборови култ. 127.3 127.3 3.2 

Дъбов СрН 110.8 110.8 2.8 

Церов 422.2 422.2 10.7 

Широколистен 36.6 36.6 0.9 

Липов В 95.6 95.6 2.4 

Липов СрН 56.7 56.7 1.5 

Церов В П 909.4 909.4 23.1 

Смесен СрН П 222.1 222.1 5.6 

Церов П 1330.3 1330.3 33.8 

Смесен В П 197.2 197.2 5.0 

Акациев 220.3 220.3 5.6 

Келяв_габъров 212.5 212.5 5.4 

О Б Щ О 3941.0 3941.0 100.0 

 

 ЗАБ.: Стопанските класове и проектираните мероприятия се отнасят само за горите 

държавна собственост. 

 

4.Сечи и добиви  

 

Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща дървесна маса във 

II-ри  ГСУ "Провадия" по вид на сечта е следното: 

 
Разпределение на ползуването по видове СЕЧИ – куб.м 

 
Вид сеч/дърв.вид Без клони Стояща Лежаща 

1. Възобн.сечи    

Високостъблени гори    

Общо високостъблени 175 195 171 

Изд. за превръщане    

Общо изд.превръщане 107440 123165 108223 

Нискостъблени    

Общо нискостъблени 6180 6875 5955 

Общо възобн.сечи 113795 130235 114349 

2. Отгл.сечи    

Високостъблени гори    

Общо прочистка 350 510 378 

Общо прореждане 9405 11130 5998 

Общо пробирка 3265 3720 3063 

Общо високостъблени 13020 15360 9439 

    

Изд. за превръщане    

Общо прочистка 170 185 129 

Общо прореждане 6265 7020 5776 

Общо пробирка 1995 2295 1956 

Общо изд.превръщане 8430 9500 7861 

Общо отгл.сечи 21450 24860 17300 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ 135245 155095 131649 

  

 Общото ползване през десетилетието на територията на участъка възлиза на 135245 куб.м без 

клони. 

5. Залесяване 

За ГСУ “Провадия” през десетилетието е предвидено да се залеси една тополова култура, след 

като се изсече на площ от 1.3 ха (средногодишно по 0.1 ха) редуцирана площ.  Предвидената 

почвоподготовка е механизирана – пълна оран с тракторна тяга - 1.3 ха, като за залесяване ще се 

използва Тп I -214 за цялата площ. 

Фиданките необходими за залесяването във II ГСУ “Провадия”  са 780 броя. 

 

6.Ползувания на недървесни горски ресурси 

 

6.1.Паша 

  Паша на селскостопански животни в горските територии държавна собственост се 

извършва след заплащане на цена за календарна година.   

 Забранената за паша площ в II ГСУ „Провадия” е 4065.3 ха. 
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6.2.Добив на билки, горски плодове и сено 

 В обяснителната записка на горскостопанския план са посочени билките, които се срещат в 

района на участъка. Конкретни количества по участъци не се предвиждат. Всичко зависи от 

конкретните условия, а освен това развитието и плодоносенето им зависи от годишните промени на 

климатичните условия, особеностите на растителната среда, антропогенните фактори и други. При 

всички случаи това трябва да става под контрола на стопанството, като се събират редовно тарифните 

такси за страничните ползвания.  

 

7. Ловно и рибно стопанство 

Насоките и мероприятията във връзка с ловното и рибно стопанство са разработени в 

самостоятелен ловоустройствен план, неразделна част от горскостопанския план. 

 

8. Технико - укрепителни съоръжения 

В горскостопански участък “Провадия” технико - укрепителни съоръжения не се предвиждат, 

поради липсата на активни ерозионни процеси.  

 

9.Строежи 

9.1.Сгради  

През десетилетието 2014 - 2023 год. не се предвижда ново строителство или ремонт на сгради.  

 

9.2.Пътища  

 Пътната мрежа в  ГСУ "Провадия" е сравнително добре развита и се намира в задоволително 

състояние. Голям проблем за горските пътища създават и различните фирми, които извозват 

дървесина с тежки камиони и не поддържат пътната мрежа. Нужно е стопанството да засили 

контрола по клаузите на договорите за добив на дървесина в частта си за поддръжка на 

горските пътища и почистването на сечищата. 

През десетилетието се предвижда ремонт на следните горски автомобилни пътища: 

- Горски автомобилен път с настилка от отд.161 до границата с ДГС „Смядово” – отд.205 с 

разклоненията им с обща дължина 18.1 км.   

- Горски автомобилен път – отд. 192 с обща дължина 1.2 км. 

 - Граничен път между отдели 199 и 201 с обща дължина 1.3 км (да се чакълира)                                                                                                            

 

През десетилетието се предвижда направата на следните нови горски автомобилни пътища: 

- Нов автомобилен земен път от продължението на съществуващия горски автомобилен път в 

отд. 174 до връзването му в главен път в отд. 177 с обща дължина 1.0 км. 

- Нов автомобилен земен път в отд. 192 през отд. 193 до връзването му със  съществуващия 

автомобилен земен път в отд. 199 с обща дължина 1.5 км. 

 

10.Противопожарно  устройство 

Площта на ГСУ “Провадия” се разпределяпо класове на пожарна опасност, както следва: 

 

Разпределение на площа по клас на пожарна опасност 
ГСУ Обща 

Площ 
Клас на пожарна опасност 

I kлас II kлас III kлас IV kлас V kлас 

/ха/ 
2.Провадия 4484.4 - - - 4484.4 - 

% 100.0 - - - 100.0 - 

 

Площта на участъка е съсредоточена изцяло в IV клас на малка пожарна опасност. 

За предотвратяване появата на пожари в гората, за ограничаване на разпространението им и 

бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на 

мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще 

намалят щетите от пожарите. 

Предвидено е провеждането на следните мероприятия: 

 

10.1. Бариерни прегради 

10.1.1. Съществуващи - с обща дължина 2.3 км, като за такива са използвани съществуващите 

просеки с ширина 20 – 30 м.   

10.1.2. Планирани – не се предвижда направата на нови.  
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10.2. Лесокултурни прегради 

10.2.1. Съществуващи - с обща дължина 38.7 км, като за такива са  използвани съществуващите 

дерета с течаща вода, автомобилни и тракторни пътища, и просеки с ширина до15 м. 

10.2.2. 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. За такива ще се 

използват и проектираните нови горски автомобилни пътища.  

 

10.3.  Минерализовани ивици 

10.3.1. Съществуващи – няма. 

 През десетилетието не се предвижда направа на нови минерализовани ивици. 

  

10.4. Наличният противопожарен инвентар сега се съхранява в централно противопожарно депо в 

сградата на  ДГС Провадия.  

През десетилетието се предвижда:  

- закупуването на 5 комплекта защитно и 10 комплекта работно облекло;.  

- закупуване на моторна помпа, гръбни пръскачки и железни гребла; 

Във всички населени места на територията на стопанството, които са в близост до гората да се 

организират доброволни формирования, които да разполагат със собствен инвентар. ТП ДГС 

"Провадия" разполага със специализирана група за гасене от служителите на стопанството, която се 

оборудва от депото в сградата на ТП ДГС „Провадия”. През пожароопасния сезон трябва да се 

осигурят дежурни коли за групата на TП ДГС  "Провадия".  

На картите на противопожарните мероприятия с червена плътна линия са нанесени пътищата, 

по които може да се движи противопожарна техника.  

На територията на стопанството контрол се осъществява от РС ПБЗН - Провадия. Във всички 

населени места на територията на участъка има телефонни станции и постове. За улеснение връзката 

с персонала и по - ефективната организация по време на пожар спомага и наличната комуникационна 

техника притежавана от стопанството, която е достатъчна. Проблем се явява липсата на покритие за 

мобилните оператори на малка част от територията на стопанството. 

 

10.5. Площадки за кацане на хеликоптери – за такива могат да се използват: 

 - Писта за самолети на участък от асфалтов път Провадия – Кривня до разклона за хижа 

“Измътец” - N - 43.153762°, E - 27.439761° 

 

10.6. Подстъпи към водоеми 

 За подстъпи могат да се използват водоемите в района на стопанството, които са упоменати 

както следва: 

 Естествени водоизточници 

 язовир с. Блъсково – за района на с. Славейково – Китен – Блъсково -                    N - 

43.110346°, E - 27.305235° 

 язовир с. Комарево – за района на с. Комарево и с. Храброво - N - 43.127060°,       E - 

27.367188° 

 язовир с. Снежина – за района на с. Снежина - N - 43.162834°, E - 27.227423° 

 р.Ана дере 

  
Да се поставят и поддържат в добър вид предупредителните и указателни табели с 

противопожарно съдържание по пътищата, туристическите пътеки, населените места, местата за 

къмпиране и др.  

 Предвижда се през десетилетието да се направят и поставят 100 броя нови предупредителни 

табели и разпространение на 100бр. плакати за противопожарна безопастност. 

- Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на 

стърнища в близост до горските комплекси.  

Места за палене на огън и за къмпиране  да се обозначат на съответните места.  

Местата за палене на огън в горските територии на ГСУ "Провадия", са като следва: 

 

-местност „Паметника”-землище с. Комарево; 

-местност „Големия асар” - землище с.Славейково; 

-местност „Дядо Колчова чешма” - землищес.Блъсково; 

 

Определените места за палене на огън да са съобразени с изискванията на чл.26 ал.(2),ал.(3) 

т.1,т.2,т.3 от наредба №8 от 11.05.2012г. на МЗХ София. 
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Забранява се паленето на огън извън местата посочени в заповедта. 

Стопанството да провежда ежегодно разяснителна и агитационна работа на лицата 

извършващи определена дейност в горите, като се подписват и съответните противопожарни 

декларации по образец от всички пребиваващи в гората – ползватели, горски работници, пастири, 

почиващи, а също туристи, билкари, гъбари, ловци и др.   

 Временните обекти в горите по дърводобивна и залесителна дейност да се оборудват с 

противопожарни средства съгласно изискванията. 

- Пътищата, по които ще се придвижва противопожарна техника е необходимо да се поддържат в 

добро състояние и да се извърши тяхното уширение за безпроблемно предвижване по тях, както и 

просветляването им.  

- Да се забрани складирането на дървен материал върху горските пътища, по начин който ограничава 

тяхната ширина. 

- Забранява се оставянето на остатъци от сечта на разстояние по - малко от 20м от краищата на 

пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища и на разстояние не 

по-малко от 5м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища. 


