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Информация за „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово 

 

„Северноцентрално държавно предприятие“ (СЦДП), гр. Габрово е самостоятелно 

юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, 

създадено на основание чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (обн. ДВ, бр.19 от 2011 г.) със 

Заповед № РД 49–110/13.04.2011 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със 

Заповед № РД 49-207/03.06.2011 г.  

Предприятието е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел на 28.06.2011 г. с основен предмет на дейност: 

1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна 

собственост; 

2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в 

държавните горски стопанства; 

3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – 

държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 

4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – 

държавна собственост; 

5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 

6. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

7. организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в 

горските територии – държавна собственост; 

8. създаване на нови гори върху земеделски територии; 

9. опазване на горските територии – държавна собственост; 

10. предоставяне и извършване на обществени услуги. 

Една от най-важните функции на държавното предприятие е осъществяването на 

предвидените дейности в горскостопанските планове, които определят допустимия размер 

на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на 

горските територии – държавна собственост за срок 10 години: създаване и отглеждане на 

нови гори, събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, 

подпомагане на естественото възобновяване, защитата на горските територии срещу ерозия 

и порои, провеждане на лесовъдски дейности за възобновяване, отглеждане и подобряване 

състоянието на горите, устойчиво ползване на недървесни горски продукти, опазване на 

биоразнообразието, управление и грижи за дивеча и рибата в прилежащите територии. 

Освен описаните по-горе дейности СЦДП може да осъществява и други дейности, 

незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието или въз 

основа на договор. То може да кандидатства по оперативни програми, както и по 



международни, национални и регионални търгове и програми и може да бъде равнопоставен 

участник в процедури по Закона за обществените поръчки, с изключение на такива с предмет 

инвентаризация, изработване и изпълнение на горскостопански планове и програми. 

СЦДП е със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ № 3. 

Органи на управление на СЦДП са министърът на земеделието и управителният съвет. 

Управителният съвет се състои от трима членове, включително директора на предприятието. 

Предприятието има двустепенна структура: централно управление и териториални 

поделения - държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства (ДГС и ДЛС). 

Централното управление осъществява административно, правно, финансово, материално и 

техническо осигуряване на дейността на предприятието. Териториалните поделения 

осъществяват функциите на държавното предприятие в определения им район на дейност.  

Общият брой на териториалните поделения на СЦДП е 16 (шестнадесет), от които 12 

(дванадесет) държавни горски стопанства (ДГС Болярка, ДГС Буйновци, ДГС Бяла, ДГС 

Габрово, ДГС Горна Оряховица, ДГС Елена, ДГС Плачковци, ДГС Разград, ДГС Свищов, ДГС 

Сеслав, ДГС Силистра, ДГС Тутракан,) и 4 (четири) държавни ловни стопанства (ДЛС Воден-

Ири Хисар, ДЛС Дунав, ДЛС Каракуз, ДЛС Росица). СЦДП е правоприемник на активите и 

пасивите на посочените държавни ловни стопанства и съществуващите към онзи момент 

държавни горски стопанства. 

Имуществото на предприятието се състои от имущество, предоставено му от 

Министерския съвет, министъра на земеделието, от международни институции, местни и 

чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, 

придобито от предприятието в резултат на дейността му.  

Имуществото, предоставено от държавата за стопанисване и управление на СЦДП, е на 

стойност 10 157 018 лв. (десет милиона сто петдесет и седем хиляди и осемнадесет лева).  

Към 30.09.2022 г. общата средносписъчна численост на персонала на СЦДП възлиза на 

828 души, в т.ч. 560 служители (щатен персонал) и 268 работници. 

Планирано е СЦДП да приключи 2022 г. с положителен финансов резултат. 

 


