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НА ГОРСКОСТОПАНСКИ  ПЛАН 2014 ГОД. НА ТП ДГС БУРГАС 

 

ТП „ДГС Бургас” е разположено  върху най-северните предпланински части на  

Странджа и  върху единично издигащи се  възвишения от крайните части  на Източна 

Стара планина. Обхваща долните части от водосборите  на реките Факийска и 

Ропотамо. Стопанството е разположено на територията на общините Бургас, Камено, 

Созопол, Средец и Приморско, включващо землищата на градовете Бургас, Българово, 

Камено, Черноморец, част от землището на гр. Созопол и землищата на селата Банево, 

Брястовец, Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Равнец, Рудник, 

Твърдица, Вратица, Константиново, Ливада, Полски извор, Русокастро, Трояново, 

Тръстиково, Черни връх, Вършило, Габър, Зидарово, Присад, Равадиново, Равна гора, 

Росен, Веселие и Дебелт. 

На територията на стопанството има изградена добра инфраструктура 

(транспортни и съобщителни връзки). 

 Общата площ на ТП „ДГС Бургас” е 21099,7 ха, в т.ч. залесена 19000,7 ха, което 

е 90,1% от общата площ. Най-голям е делът на насажденията от издънков произход с 

обща площ от 15148,5 ха или 71,8 % от площта. По вид преобладават издънковите гори 

за превръщане в семенни – 14870,3 ха, следвани от иглолистните 2733,3 ха. Културите 

заемат общо 3852,2 ха като най-много са иглолистните – 2454,1 ха. Изредените 

насаждения и култури заемат 753,1 ха или 4% от общата площ. С оглед по-

пълноценното използване на дървопроизводителната площ е необходимо  в ускорени 

темпове да се проведат мероприятия  за повишаване на пълнотата им. 

Недървопроизводителната площ на стопанството (поляни, нелесопригодни 

голини, просеки и др) представляват 8,9% от общата площ на стопанството. 

 В разпределението на залесената площ и на запаса по функционални групи и 

категории преобладават горите със стопански функции.Те заемат 10453,3 ха (55%) от 

залесената площ и  са със запас от 1161510 куб.м. (61,3% от общия запас). Делът на 

горите със защитни и специални функции е 45 % по площ – 8547,4 ха и съответно 

38,7% по запас – 733975 куб.м. Общият запас на горите на територията на стопанството 

е 1895485 куб.м. 

 При  горите държавна собственост, горите със стопански функции са 66,0% от 

залесената площ, а запасът е 74%, докато делът на горите със защитни и със специални 

функции е 34% по площ и 26,0 % по запас. 

 Горските територии със специални функции, обособени съгл. чл. 5 ал. 3 от ЗГ 

включват защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие както следва: 

-защитени горски територии – Природна забележителност (ПЗ) „Нос Агалина”, ПЗ 

„Пясъчни дюни между къмпинг Златна рибка и къмпинг Градина”; Защитена местност 

(ЗМ) „Корията”, ЗМ „Корията”, ЗМ „Ченгене скеле”, ЗМ „Устие на река Изворска”, ЗМ 

„Раков дол”, ЗМ „Тясна река”, ЗМ „Стария соват”, ЗМ „Бакърлъка”, ЗМ „Мурватска 

река” 

-защитени зони – Натура 2000 за запазване на дивата флора и фауна, обособени 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС (Директива за местообитанията) и Директива 

2009/147/ЕС (Директива за птиците). Защитени зони местообитания - „Плаж Градина –

Златна рибка” с код BG 0000146; „Айтоска планина” с код BG 0000151; „Факийска 

река” с код BG 0000230; „Залив Ченгене скеле” с код BG 0000242; „Мандра –Пода” с 

код BG 0000271; „Бургаско езеро” с код BG 0000272; „Ропотамо” с код BG 0001001. 

Защитени зони птици - „Залив Ченгене скеле” с код BG 0000242; „Мандра –Пода” с код 

BG 0000271; „Бургаско езеро” с код BG 0000272; „ Бакърлъка” с код BG 0002077. 



Други горски територии със специални функции за семепроизводствени 

насаждения, географски култури, горски разсадник, БИСД, извънселищните паркове с 

рекреационно значение „Крайморие”, „Капче”, „Черна гора”, „Бургас”, „Созопол” , 

„Росенец” и др. 

 Разпределението на инвентаризирана площ на горските територии по видове 

собственост се разпределят както следва: 

- Държавни горски територии   -12 197,0 ха   57,8% 

- Общински горски територии   -  7 115,3 ха  33,7% 

- Горски територии,собственост на физ.лица -  1 374,9 ха   6,5% 

- Горски територии,собственост на юр.лица -     411,1 ха  2,0% 

- Горски територии на религ.общности  -         1,4 ха  ------  

Общо за ТП ДГС Бургас:             - 21 099,7 ха  100% 

 

 За създаване на правилна организация, стопанисване и управление ТП ДГС 

Бургас е разделено на три горскостопански участъка: І ГСУ „Бургас” с обща площ  

7140,2 ха, в.т.ч. 4906,2 ха държавни горски територии, ІІ ГСУ „Черно море” с обща 

площ  7211,7 ха, в.т.ч. 1735,4 ха държавни горски територии и ІІІ ГСУ „Зидарово” с 

обща площ 6747,8 ха, в.т.ч. 5555,4 ха държавни горски територии. Със заповед на 

директора на стопанството са обособени 16 охранителни участъка без оглед на 

собствеността. 

 В държавните горски територии на ТП ДГС Бургас годишното ползване по 

горскостопански план от 2014 година е 18 345 куб. м, което представлява 83,3 % от 

средния годишен прираст в тези горски територии – 22 033 куб.м. В сравнение с общия 

запас в държавните гори на ТО ДГС Бургас, който е 1 147 950 куб. м., размерът на 

годишното ползване е 1,6 %, а ползването на 1 ха залесена площ е 1,67 куб.м. 


