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Резюме 

на горскостопанския план за управление на ТП „ДГС 

Звездец”, 2018 г. 
ЦЕЛ 

Основните приоритети на ТП „ДГС Звездец” заловени в плана за управление 

са: 

- съхраняване и обогатяване на екостистемните ползи от гората; 

- запазване на горите с висока консервационна стойност; 

- запазване и обогатяване на биоразнообразието в района 

- доходи от добива и продажбата на обла дървесина; 

- задоволяване нуждите от дървесина на местното население; 

- създаване на условия за развитие на рекреационни дейности и туризъм. 

-  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Територията на стопанството заема южната част на Бургаска област. На запад 

граничи с ТП “ДГС-Средец”, на север – с ТП “ДГС-Ново Паничарево”, на изток – с ТП 

“ДЛС-Граматиково” и на юг с ТП “ДГС-Малко Търново”. На югозапад границата на 

стопанството минава по държавната граница с Република Турция. 

Районът на стопанството е разположен на територията на община М.Търново, в 

землищата на селата, числящи се към нея – Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Евренозово, 

Звездец, Младежко и Стоилово. Малка част – няколко отделни площи по шосето 

Босна–Визица – са от землището на с. Индже войвода (общ. Созопол).  

Общата площ на землищата на селата от община М.Търново, в които попада 

територията на стопанството е 354 427 дка. Държавните горски територии са с площ 

186 034 дка. Това означава, че лесистостта на ДГТ в района на стопанството е около 

52,5%. 

 

ФИЗИКО – ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Територията на стопанството е хълмисто – планинска, с ниски заравнени била, 

порязани от дълбоки долове. 
Силно нагънатия релеф в района на стопанството е позволил да се образува 

гъста хидроложка мрежа. Хидрографската мрежа на стопанството е част от 

водосборните басейни на реките Младежка и Велека,които текат в източна и 

югоизточна посока. 

Хидрографската мрежа в горския фонд е добре изразена. Тя е силно разчленена 

и дълбоко врязана, но същевременно навсякъде доловете и бреговите земи са 

обрасли с дървесна растителност и укрепени, поради което поройната дейност е 



спряна, а подриването на бреговете е без стопанско значение и не се нуждае от 

специални укрепвания. 

Територията на ТП „ ДГС Звездец” попада към двете подзони на 

Южнобългарската ксеротермична зона и в Странджанския район на 

Южнобългарската подзона на канелените горски почви. 

Странджанския район се характеризира с ниско планински и силно разчленен от 

гъста долинна мрежа релеф. В съчетание с благоприятен топлинен и влажностен 

режим се създава възможност за развитие на специфична растителност от 

понтийски тип- понтийско вълче лико, залист, джел, източен бук, странджански дъб 

и др. 

Територията на ТП „ДГС Звездец” попада в  южната част на Странджанския 

климатичен район, от „Южнобългарската климатична подобласт на Континентално-

средиземноморската климатична област. 

 

 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Горските територии държавна собственост на територията на ТП “ДГС Звездец” 

заемат 18603,4 ха. Залесената площ на горското стопанство е 17696,0 ха, което е 95,1% 

от общата площ. Най-голям е делът на насажденията. Общата им площ е 17090,4 ха или 

96,6% от залесената площ. По групи гори преобладават широколистните 

високостъблени – 66,2% от залесената площ, следвани от издънковите за превръщане – 

25,7%, нискостъблените – 5,2% и иглолистните – 2,9%. Културите заемат общо 605,6 ха 

или 3,4% от залесената площ, като преобладават иглолистните – 85,4%. 

Според класификационната схема на типовете горски месторастения, територията 

на ТП „ ДГС  Звездец” попада изцяло в Южната крайгранична горскорастителна област 

(Ю); в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовете гори (0-

900м н.в.)-(Ю-I) и в следните два подпояса: 

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

В този подпояс попадат съвсем малко площи 13,9 ха, или 0,1% от 

дървопроизводителната площ на стопанството. Това са ивици край река Велека 

с алувиална ненаситена почви. 

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

В този подпояс попадат основните дървопроизводителни площи на стопанството 

– 17819.3 ха, или 99,9% от дървопроизводителната му площ. Тук са разположени 

естествени насаждения от благун, източен горун, източен бук, цер, габър и келяв габър, 

които дават облика на гората в стопанството. По ограничено се срещат странджанският 

дъб, брекината, скорушата, липите, мъждрянът, кленът и др. Върху тези площи са 

създадени иглолистни и широколистни култури. 

Годишния  добив  по ГСП е 32300 м3 стояща маса,  иглолистни – 3795 м3; от 

широколистните – 25645 м
3
, от които: 

- бук – 750 м3; 

- дъб – 19800 м3; 

- цер – 7105 м3; 

     - други широколистни – 1665 м3. 

Горско-стопанският план има разработени процедури за мониторинг върху растежа 

и динамиката на гората. Заложени са пробни площи, състоянието, на които се следи 

периодично. 

 

 



ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ 
Успешното естествено възобновяване зависи много от правилно извеждане на 

горскостопанските мероприятия. Това се отнася за възобновителните сечи, изсичане на 

подлеса и храстите, своевременно откриване на подраста, оптимално разпределяне на 

извозните пътища, почистване на сечищата, изрязване на пънче на повредения подраст, 

разрохкване под склопа и др. Необходимо е също при наличие на семеношение в 

буковите, дъбовите и церовите насаждения, събрания жълъд да се използва при 

подпомагане на възобновяването. Това може да става още през същия сезон, като се 

внася жълъд на копки под склопа на насажденията. 

Естествените високостъблени гори - 12504 ха, издънковите гори – 5172 ха, 

нискостъблените гори са 1045 ха и горските култури - 842 ха. За всяко насаждение в 

ГСП има подробно описание за лесовъдската система, видовия състав, средната 

височина, ср. диаметър, клас на възраст, бонитет, тип почва, запас, възобновяване и др. 

Извеждат се отгледни сечи, а от възобновителните преди всичко – постепенно-

котловинни. Водят се дългосрочни  възобновителни сечи.  

Отглеждане на подрастта - това мероприятие е заложено в насаждения със 

склопеност по-малка от 0.7 и планирана постепенно-котловинна, групово-постепенна и 

неравномерно-постепенна сеч, понеже при извеждането на тези три вида сечи се 

отварят котли и прозорци. Заложено е и в подотделите, в които е предвидено 

извеждането на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч. В таксационните 

описания на всеки от подотделите е отразена редуцираната площ, върху която ще се 

извършва подпомагане на естественото възобновяване чрез отглеждане на подраста, 

като съгласно одобрен протокол от ЕС при ИАГ от 19.11.2018 г, площта е съобразена с 

интензивността на планираната сеч. Отглеждането има за цел отстраняване на 

нежелани издънки от дървесни видове, както и изрязване на пънче на повреден при 

извеждането на възобновителната сеч широколистен подраст. Планирано е да се изведе 

на редуцирана площ 1880,0 ха. Материален добив не е начислен. 

Изсичане на подлеса - Предвидено е мероприятието да се изпълни в зрели 

дървостои в случаите, когато подлесната растителност (кгбр, мжд и храсти) затруднява 

естественото възобновяване. В таксационните описания на всеки от подотделите е 

отразена редуцираната площ, върху която ще се извършва подпомагане на естественото 

възобновяване чрез изсичане на подлеса, като съгласно одобрен протокол от ЕС при 

ИАГ от 19.11.2018 г, площта е съобразена с интензивността на планираната сеч. 

Препоръчваме това да стане в семеносна година, а планираното изсичане на подлеса да 

се извърши не по-малко от два пъти през десетилетието. Планирано е да се изведе на 

редуцирана площ 1178,0 ха. Материален добив в таксационните описания не е 

начислен. 

Общо залесяване е предвидено на площ 20,1 хектара, от които: ново залесяване е 

проектирано на площ 1,0 хектара; попълване на редини  на площ 1,5 хектара; 

залесяване за възстановяване на гори  на площ 11,3 ха; залесяване в зрели гори е 

предвидено да се извърши на площ 6,3 ха.  

 През ревизионния период ще доминира ръчната почвоподготовка – 71,6%, пред 

машинната – 28,4%. Ръчната почвоподготовка ще се извърши чрез оформяне на ръчни 

тераси. Машинна почвоподготовка ще се извърши чрез пълна оран с тракторна тяга.  

При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на 

месторастене и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните 

месторастения видов състав. 

Предвиденото залесяване е само с широколистни видове.  



Най-голям е делът на залесяванията с благун – 53,7% и странджански дъб – 

25,9%. От спътниците са предвидени брекина – 4,0%, скоруша - 0,5%  и сребролистна 

липа – 0,4%. 

 

СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ, ПАША И ЛОВНО 

СТОПАНСТВО 
Районът на стопанството  е с много слабо развита икономика. Няма промишлени 

предприятия, няма земеделие, но има добри условия за развитие на животновъдството. 

От голямо значение за общината е пашата на добитъка, която се допуска върху част от 

територията. 

Общата площ на държавните горски територии, върху която се забранява паша е 

11959,6 ха.  

Горите на стопанството са източник и на различни странични ползвания. Ежегодно 

се добиват билки, горски плодове, гъби и др. предимно за собствени нужди, развива се 

и пчеларството. 

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. 

Районът на стопанството предлага добри възможности за развитие на лов и риболов. 

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”. 

Сърната са главният вид дивеч на територията и вследствие на правилното й 

стопанисване се наблюдава увеличение на запасите им. Наблюдава се и увеличение и 

на популацията на благородния елен, но той все още е под допустимия минимум за 

отстрел. Предмет на чуждестранен ловен туризъм са преди всичко бекасите. 

 

ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 
На територията на ТП “ДГС Звездец” попадат следните защитени горски 

територии, които са обособени съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133 от 

11.11.1998 г.), Закона за биологичното разнообразие и чл.5, ал.3, т.1 от Закона за 

горите: Природни забележителности “Пещери и извори на р. Младежка” и “Еленина 

дупка”, и Защитени местности “Велека”; “Кривинизово”; “Моряне”; “Босна”; “Батака” 

и “Петрова нива”. 

Следват планираните горскостопански мероприятия в защитените горски 

територии по ЗЗТ, които са съобразени със заповедите за обявяване им.  

 ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
Обща площ 25,7 ха, от която 7,2 ха залесена и 18,5 ха незалесена. 

Съгласно заповед № РД-207 от 11 юни 1999 г. на МОСВ (ДВ бр.61 от 06.07.1999 г.) 

в границите на природните забележителности се забранява извършване на сечи през 

периода 30 март – 1 септември.  

-  Природна забележителност “Пещери и извори на р. Младежка” (Код в 

регистъра: 539) – обявена със заповед № 4051 от 29.123.1973 година. Промяна в 

площта е направена чрез Заповед № РД-930 от 28.12.2007 година (ДВ бр. 9 от 



29.01.2008 година). Включва подотдели 261:д; 262:д; с обща площ 20,9 ха, от 

която залесена 2,8 ха и незалесена 18,1 ха, в т.ч ДГТ 2,8 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

- Природна забележителност “Пещерата Еленина дупка” (Код в регистъра: 

411) – обявена със Заповед № 206 от 23.03.1981 година на Комитета по опазване 

на околната среда; включва подотдели 82:е; 83:т, у, ф, 14; с обща площ 6,8 ха, от 

която 4,4 ха залесена и 2,4 ха незалесена, в т.ч ДГТ 5,9 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

 

 ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ 
Обща площ 1890,2 ха, от която 1795,2 ха залесена и 95,0 ха незалесена; в т.ч. 

1275,3 ха ДГТ. 

Съгласно заповед № РД-207 от 11 юни 1999 г. на МОСВ (ДВ бр.61 от 06.07.1999 

г.) в границите на защитените местности се забранява извършване на сечи през периода 

30 март – 1 септември. 

-  Защитена местност “Велека” (Код в регистъра: 81) - обособена с цел 

запазване на първичните горски екосистеми и живописния каньон на р. Велека в 

землищата на с. Звездец, с. Бръшлян и с. Стоилово, обявена със заповед № 76 от 

18.01.1989 год. на Комитета по опазване на околната среда, отдели и подотдели: 

185:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5; 186; 187:а, б, в, г, д, е, 

ж, к, 1, 2, 3, 4, 5; 188:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 189:з, и, к, л, 3, 

4; 190:п, р, с, т, у, 2, 3, 4; 191; 192:в, г, д, е, 1; 196; 197; 198:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4; 205:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

206:а, б, в, г, е, з, и, к, л, м; 207:и; 208:а, б, в, г, д, е, у, 1, 2, 3, 4, 5; 209:в, ж, з, и, к, 

л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 210:а, б, в, г, д, е, ж, щ, ю, я, а1, б1, 1; 211:а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4; 212:а, б, в, ж, з, и, л, м, н, о, 

п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5; 213:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, 2; 214:а, б; 219:а, б, 

в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 220; 221; 222:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, х, 1, 2, 3; 225:а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4; 238:а, б, и, к, л, м, 1, 2, 6, 7; 239:а, б, в, 

г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 241:а, б; с обща площ 1442,9 ха, от която залесена 1368,3 ха и 

незалесена 74,6 ха, в т.ч ДГТ 926,0 ха.  

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

- Защитена местност “Кривинизово” (Код в регистъра: 90) – обявена със 

заповед № 332 / 16.05.91 год. на Министерство на околната среда и водите, 

отдели и подотдели: 199:б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 200:в, д, е, ж, и, м, н, о, п, р, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; с обща площ 119,3 ха, от която залесена 107,0 

ха и незалесена 12.3 ха, в т.ч ДГТ 116,4 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

-  Защитена местност “Моряне” (Код в регистъра: 114) – обявена със заповед 

№ РД-180 / 08.07.94 год. на Министерство на околната среда и водите, отдели и 

подотдели: 238:а, б, и, к, л, м, 1, 2, 6, 7; 239:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 241:а, б; 

305:е1; с обща площ 87.5 ха, от която залесена 81,5 ха и незалесена 6,0 ха, в т.ч 

ДГТ 81,4 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

- Защитена местност “Босна” (Код в регистъра: 86) – обявена със заповед № 

170 от 16.02.1990 год. на Държавния комитет по опазване на околната среда, 

отдели и подотдели: 65:г, у; 66:а, в, 1; с обща площ 53.7 ха, от която залесена 

53,1 ха и незалесена 0,6 ха, в т.ч ДГТ 53,1 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  



- Защитена местност “Батака – естествено находище на странджански 

дъб” (Код в регистъра: 448) – обявена със заповед № РД-854/07.11.06 год. на 

Министерство на околната среда и водите, отдели и подотдели: 13:г, д; 14:в; 

17:з; с обща залесена площ 40,3 ха, всички ДГТ.  

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

- Защитена местност “Петрова нива” (Код в регистъра: 214) – обявена като 

историческо място със заповед № 2344 / 26.05.71 год. на Министерство на горите и 

опазването на околната среда, прекатегоризирано в защитена местност със заповед № 

РД-309 / 31.03.03 год. на Министерство на околната среда и водите, отдели и подотдели 

293:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 294; 295:в, г, д, е, ж, з, о, п; с обща залесена площ 146,5 

ха, от която залесена 145,0 ха и незалесена 1,5 ха, в т.ч ДГТ 58,1 ха. 

Няма планирани горско- и ловностопански мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 
                                         Изготвил:                  /П/ 

                                                      инж. Данаил Кръстев, зам.директор ТП ДГС Звездец 

 

 

 


