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Списък 
на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

предоставяни  от ТП „ДГС Звездец” за 2019 год. 

 

I. Материални продукти и услуги 
Материалните услуги включват всички продукти , добити от екосистемите: храна, 

дървесина и др. 

1. Дървесина – съгласно “Класификационна схема на типовете горски 

месторастения в НРБ” – 1983 г. територията на ТП “ДГС Звездец”, попада изцяло в 

Южната крайгранична горскорастителна област (Ю); в Долния равнинно-хълмист и 

хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-900 м н.в.) – (Ю-I) и в следните два 

подпояса: 

-  Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-800 м н.в.) – Ю-I-1 

-  Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-600 м н.в.) – Ю-I-2. 

 Основните дървесни видове от които се добива дървесина на територията на ДГС са 

благунът =Q.frainetto, зимният дъб Q.petraea и   цера -Querqus cerris. Източният горун и 

благунът се срещат повсеместно в региона, в чисти или смесени с други дъбове 

насаждения. От цялата площ на стопанството, залесена е 21372,1 ха (95,4%), а 

недървопроизводителна – 1042,4 ха (4,5%).От залесената площ с най-голямо участие е  

благунът, който заема 48%, на второ място е  цера – 23,4%, следващите видове са    

източният горун – 12,5%, габър 4,5%, келяв габър 3,7% и източен бук 3,2%.  

Състоянието на насажденията е сравнително добро. Белият бор, чието участие в 

сегашния състав е 0,8%  не е съобразено с екоизискванията на този вид ще отсъства 

напълно в бъдещия състав. Черният бор ще продължи да участва в бъдещия състав и 

макар, че участието му е силно редуцирано (2,6 м3), то е неизбежно при наличие на 

бедни месторастения 

  С така предвиденият бъдещ състав се цели оптималното използване възможностите на 

месторастенията и създаването на по-продуктивни насаждения, биологически и 

екологически по-устойчиви и с по-добри защитни и естетико-ландшафтни функции. 

Така например ще се увеличи площта на ценни видове като благун, източен горун и 

обогатяване на състава им със сребролистна липа, брекиня, скоруша. 



Площта на по-ценни видове, като източния горун, благуна и странджанския дъб се 

увеличава. Косматия дъб се запазва като дори малко се увеличава неговото участие 

поради екологосъобразни изисквания. Съставът на тези насаждения също ще бъде 

обогатяван с меки широколистни – брекиня, скоруша, сребролистна липа. Участието на 

горскоплодните дървесни видове – брекина, скоруша, джанка, киселица, круша и др. е 

съобразено с изискванията на ловностопанските мероприятия.  

Там където на средно богати и богати месторастения келявия габър и мъждряна 

заемат мястото на по-продуктивни от тях видове, те ще бъдат постепенно заменяни и 

участието им ще се свежда до изпълняване ролята на подгон. 

Тополовите клонове като нетипични за района ще бъдат постепенно заменяни с 

местния вид странджански дъб. 

Тези промени в състава на гората ще допринесат за неговото оптимизиране, по-

пълно и рационално използване дървопроизводителните възможности на 

месторастенията, в резултат на което ще се увеличи производството на дървесина. 

За десетилетието е определено ползване от 323000 м
3
 (с клони) дървесина, от която  

едра сторителна дървесина – 30515 м
3
 (9,5%), средна строителна – 60295 м

3
 (18,7%), 

дребна строителна – 11480 м
3 

 (3,5 %) и дърва за огрев – 158025 м
3
 (48,9%), 

За 2019г.по годишен план  е предвиден  добив  от  25497 м³ дървесина, от която 3461 

м
3 

– едра строителна дървесина; 4410 м
3
 – средна строителна дървесина; 434 м

3
  - 

дребна строителна дървесина; 17192 м
3
 – дърва за огрев. 

2. Недървесни продукти –тук се посочват видовете НДГП и количествата за 

стопанството по данни от ГСП, Ловоустройствен план, ВКС 5 от Доклада за ГВКС или 

областните планове,  ежегодните заповеди на МОСВ за забранени видове и квоти. 

 За десетилетието се предвижда се добив на горски плодове 15,2 тона, в т.ч. 1 тон 

жълъд, 12 т плодове от киселица, 2 тона плодове от джанка и 200 кг плодове от червен 

глог; гъби – 5 тона; жълт кантарион – 1000 кг; маточина – 300 кг; листа бръшлян – 100 

кг; липов цвят – 1000 кг; бял равнец – 200 кг; риган – 50 кг; мащерка – 50 кг; 

мъждрянови кори – 1 т; дрянови клони – 50 000 бр.; листников фураж – 50 куб.м. Тези 

количества имат прогнозен характер, тъй като добивът им зависи от плодоносенето, 

годишните промени в климатичните условия, особеностите на климатичната среда, 

антропогенните  фактори, потенциал на търсенето и други. 

- Лечебни растения - ТП “ДГС Звездец” съвместно с РИОСВ гр.Бургас и други 

обществени организации  организира контрола при добиване на лечебните растения, 

съгласно чл.50, ал.4  от Закона за лечебните растения на територията на стопанството. 

Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 

растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. 

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи 

лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и 

възстановяването на жизнеспособни популации от видове лечебни растения.  

Най-разпространените лечебни растения в горското стопанство са някои от 

срещащите се тук дървесни видове като източния горун (Quercus dumosa var. polycarpa 

Greene.), благуна (Quercus frainetto var. conferta (Kit.) A.DC.) , цера (Quercus cerris L.), 

източния бук (Fagus sylvatica L.), габъра (Carpinus betulus L.), Полският ясен (Fraxinus 

angustifolia subsp. Oxycarpa), мъждряна (Fraxinus ornus L.) и сребролистната липа (Tilia 

tomentosa Moench). 

По подобен начин стоят нещата и с горскоплодните видове – брекина (Sorbus 

torminalis (L.) Crantz), скоруша (Sorbus domestica L.) киселица (Malva sylvestris L.), 

джанка (Prunus cerasifera Ehrh.) и круша (Pyrus communis L.). Те са от по-голямо 

значение за горското стопанство, защото са храна за дивеча.  



Други  лечебни растения срещащи се на територията на стопанството са:  

Бръшлян - Hedera helix, Бъзак - Sambucus ebulus, Бял равнец - Achillea millefolium L 

Бяла върба - Salix alba, Висок лопен -Verbascum thapsiforme,  Вратига - Tanacetum 

vulgare , Вълнест напръстник - Digitalis lanata , Градско омайниче - Geum urbanum, 

Горска ягода - Fragaria vesca , Лечебен ранилист - Stachys officinalis, Градско омайниче - 

Geum urbanum, Дяволска уста - Leonurus cardiaca,  Елшовиден зърнастец - Frangula 

alnus, Еньовче - Galium verum,  Жълт кантарион - Hypericum perforatum, Жълтурче - 

Ranunculus ficaria, Змийско мляко - Chelidonium majus, Кукувича прежда - Cuscuta 

europaea, Лечебен ранилист - Stachys officinalis, Лечебна комунига - Melilotus officinalis, 

Лечебно сапунче - Saponaria officinalis, Маточина - Melissa officinalis, Мащерка - 

Thymus vulgaris, Миризлива теменуга - Viola odorata, Мушмула - Mespilus germanica, 

Мъждрян - Fraxinus ornus, Мащерка - Thymus vulgaris, Мъхнат лопен - Verbascum 

phlomoides,  Обикновен гръмотрън - Ononis spinosa,  Обикновен дрян - Cornus mas, 

Обикновен киселец - Rumex acetosa,  Обикновен пелин - Artemisia absinthium, 

Обикновен риган - Origanum vulgare, Обикновен повет - Clematis vitalba,  Обикновена 

шипка - Rosa canina,  Обикновена леска - Corylus avellana, Обикновена мента (джоджен, 

гьозум) - Mentha spicata, Обикновена грипа (филирея) - Phyllyrea latifolia(media), 

Обикновено подъбиче - Teucrium chamaedrys,  Памуклийка (лавдан) – Cistus incanus,  

Пача трева - Polygonum aviculare, Пипериче - Persicaria hydropiper, Подбел - Tussilago 

farfara, Полски хвощ - Equisetum arvense,  Синя жлъчка - Cichorium intybus, Смрадлика - 

Cotinus coggygria Scop. Сребролистна липа - Tilia tomentosa, Теснолистен живовлек - 

Plantago lacustris, Трицветна теменуга - Viola tricolor, Трънка - Prunus spinosa L. Червен 

(обикновен) глог - Crataegus monogyna, Червен кантарион Centaurium erythraea, Червена 

пираканта - Pyracantha coccinea, Черен бъз - Sambucus nigra, Черна елша - Alnus 

glutinosa, Черно кучешко грозде - Solanum nigrum и  Широколистен живовлек - Plantago 

major. 

 

Отрицателно действащи върху лечебните растения фактори 

Изсичане на горите –  най-съществения и значим за биоразнообразието изобщо, 

и в частност за лечебните видове, отрицателен фактор. Влиянието му се изразява в 

унищожаване на цели популации и прекъсване обмена на генетична информация, 

поради фрагментация на местообитанията. 

Залесяване с неподходящи дървесни видове – създавани са върху терени на 

мястото на смесени дъбови и буково-дъбови формации т.е. тези култури се изграждат 

на мястото на най-богатите видове хабитати в района. 

Горски пожари – в района те могат да бъдат значителен екологичен фактор, 

поради голямата лесистост, като могат да имат локално катастрофално значение и е 

необходимо постоянното поддържането на противопожарна готовност по време на 

пожароопасния сезон  за предотвратяването им.  

Други отрицателно действащи фактори са туризма и свързания с него движения 

на компактни човешки маси, както и пашата на домашни животни. 

Лечебните растения и естествените им находища трябва да се опазват от 

увреждане и унищожаване с цел осигуряване устойчивото им ползуване като част от 

естествения растителен генофонд. Опазването трябва да се извършва чрез система от 

мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие и ресурси. Трябва 

да се обърне специално внимание на режима за бране на жълт кантарион, липов цвят и 

някои други широко използвани билки за да не се унищожат находищата им. 

Опазването трябва да включва поддържане и съхраняване на екосистемите и 

естествените местообитания. Стриктно трябва да се спазва ежегодната заповед на 



министъра на МОСВ за забранителен и ограничителен режим на ползване на 

определени видове лечебни растения. 

 

    - Гъби - поради доброто състояние на находищата ДГС „Звездец” на възпрепятства 

събирането на различни видове гъби, плодове и билки с изключение на изрично 

забранените. Количеството и добивите зависят от тяхното плодоносене и развитие, 

което е в пряка връзка от годипните промени на климатичните условия, особеностите 

на растителната среда, антропогенните фактори и други. През следващото десетилетие 

се предвижда добив годишно на 500 кг гъби. 

- Лов – Ловните площи на ТП „ ДГС Звездец” са отдадени за ползване на ЛРД 

съгласно заповеди на МЗХ. Ловното стопанство е добре развито. Осемте държавни ДУ 

са отдадени на фирми за стопанисване за срок от 15 години, а предоставените 

ловностопански райони се стопанисват от петте дружини, обединени в СЛР „Лебед: и 

СЛРД „Сокол – 2001”.  

  - Паща - Общата площ на държавните горски територии, върху която се забранява 

паша е 11959,6 ха. Забранява се пашата в зрелите насаждения, в площите предвидени за 

залесяване, в насаждения и култури с височина до 3 м, защитени територии за които 

изрично е записана забрана в заповедтта им за обявяване, в ГВКС – „гори във фаза на 

старост“. В приложенията на горскостопанския план е посочен списък на подотделите 

забранени за паша по землища, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗГ.  

 

II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите 
Водорегулираща и водозащитна услуга на горската растителност има огромно 

значение за количеството и качеството на водите, които изтичат от водосборните 

басейни. Горските екосистеми реализират две основни хидрологични функции – 

водоохранна и водорегулираща. Водоохранна функция е способността на горите да 

стабилизират повърхностните и подпочвени води на определена територия (водосбор) 

за дълъг период от време. Водорегулиращата функция се изразява в способността на 

горските екосистеми да преразпределят елементите на водния баланс, като увеличават 

дела на положителните (продуктивни) пера и намаляват непродуктивните 

(отрицателни) такива. Екосистемите осигуряват смекчаване и регулиране на 

въздействията от промените на климата. 

 

1. Водоохранна функция - тук се посочват видовете ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС: 

 

ДГС „Звездец” Подотдели 

Каптажи 82 ж; 109 д; 230 п; 242 а; 286 е; 287 1;л 

Чешми 
31 л; 32 е; 33 а; 40 в; 40 з; 41 г; 127 а,1; 141 г; 159 ю; 160 а; 

194 а; ; 213 и; 231 5; 256г; 275 в; 281 г; 290 з; 

Извори 
4 г; 5 д; 7 з; 20 д; 40 ж; 64 а; 102 б; 107 б; 129 р; 172 б; 214 в; 

258 ж; 295 в; 

 

 

2. Водорегулиращата функция – тук се посочват видовете ВКС 4.2 от Доклада за 

ГВКС, предстоящи залесявания или укрепващи мероприятия.  



От ГТ, включени на територията на ДГС Звездец” за тази консервационна стойност 

се покриват определението по т.3, 4 и 6. Общата им площ е 484 ха, от която залесена 

425.5 ха и незалесена 58.5 ха. 

 

За територията на ДГС ”Звездец” са определени на базата на данни от ГСП ГВКС, 

покриващи изискванията на т.3 (ГВКС 4.2.3) в следните отдели и подотдели: 

167 а; 190 у,4; 196 в; 197 л,1; 200 п,9; 213 б; 222 а; 230 а,б,1,2,3,4,5,6; 238 а,1; 251 п,с; 

253 л,о,3; 254 а,д; 255 а; 256 к,л; 257 м; 274 а,г,ж; 278 о,2; 280 ж; 281 и,2; 282 з,и,л,2,4; 

284 м,н,о; 285  м,4,5,6,7; 300 а,д,1,2; 303 а,б,в,4. 

 

 За територията на ДГС ”Звездец” са определени ГВКС, покриващи изискванията 

на т.4 (ГВКС 4.2.4) в следните отдели и подотдели: 

187 д; 192 е; 197л,1; 224 а,б,1; 233 а; 254 а,д; 256 к,л; 274 а,г,ж; 293 д,м,1. 

За територията на ДГС „Звездец” са определени следните отдели и подотдили, 

покриващи изискванията на т.6 (ГВКС 4.2.6) от определението, съгласно Националното 

ръководство за определяне на ГВКС, представени в таблицата. 

 

ДГС „Звездец“ Отдели и подотдели 

Гори в 100 метровата 

ивица на река Велека 
185 з,м,4; 186 а,1,2; 187 г,д,2,3,4,5; 188 е; 189 л; 190 у,4; 191 г, 

д, з,1; 192 е; 196 в; 197 л,1; 198 ж,з,и,л,м,н,о,1,2; 199 в,г,2,3,5; 

200 п,9; 213 б; 220 а,в,г,1,3; 221 а,и,т,у,а1,б1,2,4,5; 222 а; 223 

а,ж,з, к,л,м,п,р,2,3,4,5; 224 а,б,1;в; 230 а,б,1,2,3,4,5,6; 231 в,1; 

232 а,в, е; 233 а; 236 р; 238 а,1; 239 1; 241 а; 250 а,м,2,3,4; 251 

п,с; 253 л,о,3; 254 а,д; 255 а; 256 к,л; 257 м; 274 а,г,ж; 278 о,2; 

280 ж; 281 и,2; 282 з,и,л2,4; 284 м,н,о; 285 м,4,5,6,7; 286 

и,9,10; 293 д,м,1; 299 д; 300 а,д,1,2; 301 а; 302 а,г1; 303 а,б,в,4. 

 

 

3. Противоерозионна функция - тук се посочват видовете ВКС 4.3 от Доклада за 

ГВКС, предстоящи залесявания или укрепващи мероприятия, полезащитни горски 

пояси и др. 

От ГТ в ДГС „Звездец” за тази консервационна стойност се покрива с 

определението по т.1. 

 

Списък на отдели и подотдели, с наклон над 30 
о 

за ДГС „Звездец 

ДГС „Звездец “ Отдели и подотдели 

 

 

Гори с наклон над 30° 

45 и; 71 в,4; 72:ж; 73 щ; 76 в; 82 5; 84 и,к; 126 а; 127 а; 

128 с; 135 к,м; 136 6; 140 г; 143 в; 150 в; 160 е; 167 б,1,3; 

168 б,в; 180 а; 184 в; 185 з,и,н,5; 186 а,б,ж; 187 б,в,1,3,4; 

188 д,е; 189 к,л; 190 у; 191 г,д,з; 196 а,б; 197 г,о; 198 

д,ж,з,и,л,м,3,4; 199 б,в,г; 200 п; 207 а,г,д,ж; 213 а,м; 214 в; 

220 б,в,д,е,; 221 а,и,к,у,ф; 222 д; 223 ж; 224 а,з; 228 а; 230 

а,б,з; 231 б,в; 237 б,в,; 238 а,б; 239 а; 241 б; 256 л; 262 д,2; 

264 и; 267 д,е; 270 а,ж; 278 2; 285 д,л,м,н,6,7; 286 з,и; 293 

г,д,л,м; 296 1; 299 а,д; 300 д,; 301 а; 303 в; 

 

Обща площ 622.6 ха, от която залесена 566.1 и незалесена 56.5 ха. 



III. Културни и социални услуги - нематериални ползи от 

екосистемите 
Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите.  

Осигуряването на условия за рекреация и туризъм прави горите  предпочитано място за 

почивка на хиляди хора.  

Повечето хора високо ценят красотата или естетическата стойност на различните 

екосистеми, което се отразява в широкия интерес към еко-пътеки, маршрути и 

обозначени панорамни места, както и при избора на къщи и жилища и готовността да 

се плати по-висока цена за красива гледка. 

Горите, с цялото си разнообразие, са богат източник на творческо вдъхновение в много 

сфери – изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други. Хората ценят чувството си за 

принадлежност към родния край, което е свързано с отличителни черти на околната 

среда. 

1.  Образователна стойност - посочват се зелени училища, съвместни дейности по 

седмица на гората с училища, образователни табла, образователни центрове и 

екопътекии т.н. 

 

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм - посочват се вече създадени или 

планирани нови или такива за ремонт и поддръжка: кътове за отдих, чешми, огледни 

места, екопътеки, туристически маршрути и др. 

 

3. Естетична стойност на ландшафта - посочват се данни от ВКС 2 от Доклада за 

ГВКС. 

Горите на територията на ДГС “Звездец” отговарят на критериите на 

консервационната стойност, разглеждани в контекста на планината Странджа като 

географски обект. ДГС “Звездец” като самостоятелна горскостопанска единица се 

включва в посоченото по-горе приложение към Националното ръководство със 

следните територии в обхвата на ВКС  2 включващи отдели с номера – 1-271, 274-305. 

 

4. Горите като източник на културни услуги, вдъхновение и принадлежност за 

хората, и като среда и обект на духовна и религиозна идентичност - посочват се 

данните от ВКС 6 от Доклада за ГВКС (параклиси, събори и т.н). 

1. ГТ, представляващи ВКС 6 на територията на ДГС „Звездец” са 

следните обекти: 

1.1. Параклиси, намиращи се в следните местности: 

- местност „Св. Петка”, землище на с. Звездец, подотдел: 285-г; 

- местност „ Св. Петка”, землище на с. Бръшлян, подотдел: 227-з; 

- местност „Св. Марина”, землище на с. Бяла вода, подотдел: 87-а; 

1.2. Столнини, одърчета и манастирчета, намиращи се около селата на 

територията на ДГС „Звездец”: 

-„Св. Петка” – одърче с аязма на 1 км от село Звездец; 

- Параклис „Св. Петка” – намира се на около 2 км на изток от село 

Бръшлян; 

- Параклис “Св. Марина”, Разположен е на по-малко от 1 км южно от село 

Бяла вода, в м. “Ряката”; 



- Местността “Петрова нива” в землището на село Стоилово, поставена в 

списъка на 100-те национални туристически обекти под № 7. В местността 

има паметник и параклис “Св.Петка”. 

 Общата залесена площ е 97.7 ха с включени подотдели: 87:а; 127:б; 227:з; 264:к; 

285:г; 295:в. 

 

 

                                                 

                                                  Изготвил:               /П/ 

                                                          инж. Данаил Кръстев, зам.директор ТП ДГС Звездец 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


