
Р  Е  З  Ю  М  Е 

 
на горскостопанския план от 2012 год. на ТП ДГС Нови пазар  

/съгласно изискванията на индикатор 7.4.1. от стандарта на NEPCon/ 

 

 
 

      Предмет на горскостопанския план на ТП ДГС Нови пазар са горите и голите 

горски площи на територията на стопанството, обособено съгласно Заповед № РД 49-

170/13.08.2013 год., независимо от тяхната собственост. За район на дейност на ТП 

ДГС  Нови пазар са определени горските територии – държавна собственост намиращи 

се в общините Нови пазар и Каспичан, както и в землището на село Мадара, община 

Шумен. Общата горска площ е в размер на 13166 ха и е разпределена по видове 

собственост както следва : държавна собственост- 12798 ха, общинска собственост – 

255 ха, физически лица – 109 ха, юридически лица – 4 ха. 

        Територията на ТП ДГС Нови пазар е разположена в североизточната част на 

Шуменско-Провадийските плата и южната част на Лудогорието. Релефът от равнинен в 

северната част, преминава на юг в типичен за   Шуменско-Провадийските плата,а 

именно : ниски заравнени била-плата, прорязани от плитки долове със стръмни но къси 

брегови откоси. В климатично отношение територията попада в умерено-

континенталната подобласт, характерна със суха зима и горещо лято. 

         Площта на стопанството попада в Мизийска горскорастителна област- подобласт 

Шуменско-Провадийските плата. Главния дървесен вид, който дава облика на 

естествената растителност е цера. Той се среща повсеместно в цялото стопанство и 

заема 29,3 % от залесената му площ. Другите най често срещани дървесни видове са: 

келяв габър – 20,1 %, габър – 12,2 %, липа – 9 % и др.Основните видове дивеч са дива 

свиня, благороден елен, чакал и др.  

         Разпределението на горските територии държавна собственост е следното : 

дървопроизводителна площ – 12321 ха – 97 % , недървопроизводителна площ – 477 ха – 

3 %. Залесената площ е в размер на 12147 ха – 94,9 %, като от нея естествените 

високостъблени и издънкови насаждения са 10624 ха, а горските култури – 1883 ха. 

Склопените култури са 1837 ха, несклопените – 2 ха, а изредените култури са 43 ха. 

Цялата незалесена дървопроизводителна площ представлява голини – 174 ха. От 

недървопроизводителната горска площ най-много са поляните – 363 ха. 

         Общия дървесен запас /с клони/ на държавните гори е 1322440 куб.м., а 

средногодишното ползване е 23190 куб.м. стояща маса и е разпределено по видове сечи 

както следва :  главни сечи – 16690 куб.м., върху площ от 419 ха ; отгледни сечи – 6500 

куб.м., върху площ от 235 ха.  

         Предвиденото средногодишно залесяване е в размер на 33 дка. 

         На територията на стопанството се намира защитена местност „Мадарски скални 

венци”, обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006 год. и обхващаща площ от 319 ха. 

         Съгласно Закона за биологичното разнообразие в стопанството има определени 

две защитени зони, площите на които почти се припокриват :  

- Защитена зона „Провадийско-Роякско плато” BG 0000104, определена по 

Директивата за местообитанията – одобрена с решение на МС № 

611/16.10.2007год. и заемаща площ от 6559,2 ха. 

- Защитена зона „Провадийско-Роякско плато” BG 0002038, определена по 

Директивата за опазване на птиците - одобрена с решение на МС № 

802/04.12.2007год. и заемаща площ от 6565,0 ха. 

         Извън държавните горски територии се намират два от най-забележителните 

историко-археологически резервата в България – „Мадарски конник” и „Плиска”. 

           


