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Р Е З Ю М Е 

Горскостопански план 2017 г. 
 

 1.Име и местонахождение на държавното стопанство 

             Държавното горско стопанство “Ново Паничарево” е получило името си от село 

Ново Паничарево, където е седалището на неговата администрация. Горското 

стопанство е разположено в източната част на Бургаска област. На север то граничи с 

работните земи на селата Крушевец, Ново Паничарево и Ясна поляна. На изток с ДЛС 

“Ропотамо” и ДГС “Царево”, на югоизток и юг ДЛС “Граматиково”, на юг с ДГС 

”Звездец”, на северозапад с ДГС “ Средец” и ДГС “Бургас.  

           ДГС “Ново Паничарево” попада в части от землищата на: общ. Приморско: с. 

Ново Паничарево; с. Ясна поляна и с. Писменово.общ. Созопол: с. Крушевец и с. 

Индже войвода. ТП „ДГС Ново Паничарево” е териториално поделение на ЮЦДП гр. 

Сливен, а контрола по дейностите на стопанството се осъществява от РДГ гр. Бургас. 

 В горско – административно отношение Държавното горско стопанство “Ново 

Паничарево” се числи към Районна дирекция на горите гр. Бургас, и към Югоизточно 

Държавно Предприятие гр. Сливен. 

 2.Физико – географска характеристика 

Релеф  

 Теренът е силно разчленен и прорязан от дълбоки долове и силно разлати била, 

като най-мощно е билото м.”Уграш” – м.”Босна” – м.”Тъмните габъри”. В района на 

стопанството разликите в надморските височини не са големи. Най-високата част е 

връх „Живак”- 453 м.н.в. (подотдел 88-1), а най-ниска долното течение на река 

„Церовска”- 25 м.н.в. (подотдели 252-а,б). Преобладаващата надморска височина, на 

която са разположени горските комплекси е между 100 и 300 метра. Средната 

надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 250 метра. 

Малката денивелация на терените определя сравнително неголямото разнообразие на 

месторастения от един лесорастителен подпояс – на равнинно-хълмистите дъбови гори.  

Хидроложки условия 

 В хидроложко отношение района на ДГС „Ново Паничарево” се характеризира с 

непостоянен и силно променлив режим на реките и доловете, като общо взето той е 

лишен  от постоянен и изобилен воден отток. Най-важна водна артерия е Церовска 

река, която извира от района на местността „Босна”. Нейното продължение извън 

района на горското стопанство носи името река „Ропотамо” и се влива в Черно море. В 

нея се влива Селската река, която извира от района на м.”Харамиите”, тече на север, 

приемайки няколко по-малки притоци. Зеленковска река води началото си от м.”Луков 

гьол”, тече на североизток, като по течението и се вливат множество малки притоци. 

Дудинска река, в горното си течение известна с името дол Петрова поляна, извира от 

м.”Петрова поляна”, тече на север, приема левите си притоци Пожарско дере и 

Осичевска река, както и много други малки притоци, продължава на североизток, 

където е построен язовир „Ясна поляна” с основен водоизточник същата река. След 

с.Ясна поляна, извън района на стопанството, Дудинска река и Зеленковска река се 

събират заедно и продължават под наименованието Дяволска река, която се влива в 

Черно море, близо до гр.Приморско. Друга голяма река, която тече по северозападната 

граница на стопанството е „Тясна река”, която приема като десни притоци всички 

дерета, течащи в тази част на стопанството. По нейното течение е проектиран 

язовир”Индже войвода”. Селска река също е едно от основните водни течения на 
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територията на стопанството. Тя извира от м.”Босна” под името Козарска река, тече на 

североизток минавайки западно от с.Крушевец, свива на северозапад и се влива в Тясна 

река извън района на стопанството. Водните течения в района се характеризират със 

здрави легла и брегове и нямат пороен характер, но общо взето са лишени от постоянен 

и изобилен воден отток. Двата язовира – „Ясна поляна” и „Ново Паничарево” захранват 

с питейна вода цялото южно черноморие. Нископланинският, в общи линии, релеф и 

влиянието на Черноморието обуславят режима на водните течения – голям зимен и 

малък летен отток, вследствие на по-големи зимни и по-слаби летни валежи. 

Климатични условия  

   Територията на държавно горско стопанство “Ново Паничарево” попада почти 

изцяло в Странджанския климатичен район от южнобългарската климатична подобласт 

на Континентално-средиземноморската климатична област. Само най-северните части 

на ГСУ „Ясна поляна” попадат в състава на Черноморската климатична подобласт. 

Температурните характеристики (пак според същите автори) показват значително 

влияние на Черно море и близостта на средиземноморските зимни циклони, най-вече 

върху зимните температури. Есента (13-14˚ С) е сравнително по-топла от пролетта (9,5-

10,5˚ С).  Средногодишната амплитуда е от порядъка на 20,5 – 21,5˚ С. Температурният 

режим е благоприятен за развитието на растителността в района на стопанството.  

Почви 
 В почвено-географско отношение територията на държавно горско стопанство 

“Ново Паничарево” попада към две подзони от южнобългарската ксеротермална зона. 

Южната и югозпадна част на стопанство е в Странджанския район от южнобългарската 

подзона на канелените горски почви. Северната и източната части към Странджанско-

Черноморския район от среднобългарската подзона на канелените горски почви и 

смолници. 

Ерозия 

 Активни ерозионни процеси в района на държавното горско стопанство не се 

наблюдават.  

 Растителност 

 Растителността в района на стопанството, е представена главно от благунови, 

благуново-церови, източногорунови, източнобукови и източногоруново- 

източнобукови формации. Последните са измежду най-продуктивните насаждения в 

района на горското стопанство. Иглолистната растителност е представена 

изключително от култури ( черен бор,бял бор, зелена дугласка).Създадени са култури 

от питомна леска, които не са в добро състояние. По-нископродуктивни насаждения се 

срещат в западните, северни и северозападни части на горско стопанство, където 

заедно с благуна и цера се срещат келяв габър и мъждрян. Тези насаждения са 

предимно издънкови , но не е малък и дела на семенните. Най-ценните насаждения са 

разположени в централната, южната и югоизточната част на горско стопанство. И 

семенните и издънковите са представени от благуна, източен горун и източния бук. По-

ограничено тук се срещат габъра, цера, трепетликата, клена, брекината, скорушата, 

липата и др. Освен посочените дървесни видове, формиращи насаждения и култури в 

района на горско стопанство се срещат и следните храстови видове: глог, дрян, шипка, 

чашкодрян, смрадлика, леска, бъз, птиче грозде, къпина и други. Тревната покривка в 

горските камплекси е разнообразна: ягода, жълт и червен кантарион, бял равнец, 

мащерка , риган, мента, маточина и др. 

Типове месторастения  

 Съгласно “ Класификационната схема на типовете горски месторастения в РБ, 

2011 година “, територията на държавно горско стопанство ”Ново Паничарево попада в 

Южната крайгранична горскорастителна област (Ю), в Долен равнинно- хълмист и 

хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 0-800 м н.в. (Ю-I), в Подпояса на 

равнинно- хълмистите дъбови гори 0-600 н.в. (Ю-I-2), Подобласт - Странджа. 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИЯТ ФОНД 
 

1. Площ на стопанството 

 

Собственост Площ (ха) Площ (%) 

1. Държавна собственост 6694.9 ха  29.4 % 

В това число (съгласно КВС): 

 

  

1.1. Държавни горски територии 6101.9 ха   

1.2. Гори държавна собственост в 100 м ивица около язовир – 

записани в КВС, като водна територия 

36.8 ха   

1.3.залесени площи, невключени в приложенията на 

протоколите по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ /основание чл. 14а от 

ЗВСГЗГФ и чл. 27, ал. 1 от ЗГ/ 

556.2 ха   

2. Общинска собственост 11247.8 ха  49.6 % 

3. Собственост на частни физ. и юр. лица 4341.8 ха  19.1 % 

4. Изкл.неусвоени ДГТ за яз. „И. Войвода”   53.8 ха  0.2 % 

Всичко: 22338.3 ха 98.3 % 

Гори по чл. 83 от ЗГ/07.08.2015 год./   394.9 ха  1.7 % 

Общо:  22733.2 ха 100 % 

 

 Общата площ, предмет на горскостопанския план на гори държавна собственост 

-  6694.9 ха. 

 Залесената площ на горите държавна собственост е 6479.5 ха, което е 96.8 % от общата 

площ. По вид на горите (групи гори), тя се разпределя така:  

 широколистни високостъблени гори – 3963.1 ха / 61.1 %/  

 издънкови за превръщане - 2105.7 ха / 32.5 %/ 

 иглолистни – 367.0 ха / 5.7 %/ 

 нискостъблени – 43.7 ха /0.7 %/  от залесената площ. 

Незалесена дървопроизводителна площ – няма. 

Недървопроизводителната площ е 215.4 ха / 3.2 %/ от общата площ: 

 поляните – 56.9 ха 

 автомобилни пътища – 51.4 ха 

 просеки – 44.7 ха и други. 

 

Условни стопански класове. 

 Иглолистни култури (ИК) 

 Източнобуков високобонитетен стопански клас (ИзБВ) 

 Източнобуков среднобонитетен стопански клас (ИзБСр) 

 Източногорунов високобонитетен за специални сортименти (ИзГорВСпС) 

 Източногорунов високобонитетен стопански клас (ИзГорВ) 

 Източногорунов средно и нискобонитетен стопански клас (ИзГорСрН) 

 Благунов високобонитетен стопански клас (БлВ) 

 Благунов средно и нискобонитетен стопански клас (БлСрН) 

 Източногорунов високобонитетен стопански клас за превръщане (ИзГорВП) 

 Източногорунов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане 

(ИзГорСрНП) 

 Благунов високобонитетен стопански клас за превръщане (БлВП) 

 Благунов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане (БлСрНП) 

 Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане (СмВП) 

 Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане (СмСрНП) 



 

 

ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Сечи 

Възобновителни сечи. В държавното горско стопанство през десетилетието се 

предвижда да се проведат възобновителни сечи върху обща площ - 1762.2 ха. 

 Краткосрочно постепенна сеч - предвидена е, само в стопански клас ИК в 

насаждения, подходящи за трансформация. Интензивността на сечта е до 25 %. 

 осеменителна фаза на сечта е предвидена е върху 3.3 ха. 

 осветлителна фаза на сечта е предвидена е върху 1.4 ха. 

 Постепенно - котловинна сеч- Интензивността на сечта е 20-30%. Сечта е 

предвидена на обща площ 1636.3 ха. 

 Групово-изборна сеч - върху обща площ 121.2 ха. Интензивността е до 20 %. 

 

Отгледни сечи с обща площ 1893,9 ха, което представлява 50,1 % от общата площ, 

предвидена за сеч. 

 Отглеждане на подраста - е предвидено след откриване на подраста при 

постепенно-котловинната сеч. 

 Прочистка - предвидено да се проведе в склопени насаждения и култури. 

Интензивността на сечта е от 10 до 30%, с обща площ 9.6 ха. 

 Прореждане - предвидено да се проведе в насаждения и култури. 

Интензивността на сечта е от 10 до 30%. Прорежданията ще се провеждат на 

обща площ 909.9 ха. 

 Пробирка e предвидено да се проведе в насаждения и култури. Интензивността 

на пробирките ще бъде от 10 до 30%. Пробирки ще се провеждат на обща площ 

858.6 ха. 

 Селекционна сеч ще се провежда в насажденията определени за 

семепроизводствени насаждения с пълноти 0.6 – 0.8 с обща площ 115.9 ха. 

Санитарни сечи - на площ от 135,6 ха. Интензивността и зависи от степента на 

повредите и е от 10 до 25 %. Предвидени са в насаждения и в иглолистни култури, в 

които е установено съхнене. 

Други сечи  

 Просветляване край съществуващи горски пътища. Това са технически сечи. 

Такива сечи ще се извършват при необходимост и по преценка на 

ръководството на ДГС, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 7 от наредба № 8 /05.08.11. 

 Почистване на просеки във връзка с чл. 24 и чл. 32 от Наредба № 8 за защита от 

пожари 

 

2. Добиви общо и по категории дървесина от лесосечния фонд. 

От предвидената средно годишно за отсичане стояща маса – 18 685 куб.м (с клони) 

основни групи сортименти: 

 1 928 куб.м  едра строителна дървесина, 

 3 769 куб.м  средна строителна дървесина, 

 694 куб.м  дребна строителна дървесина, 

 9 442 куб.м   дърва, 

  235 куб.м (1.0 %)  вършина  

 16 068 куб.м лежаща дървесина. 

 18 685 куб.м стояща  дървесина. 

  

 

3. Странични ползувания 

 Паша 

В държавните горски територии на ДГС "Ново Паничарево" се забранява пашата в 

зрелите насаждения, в площите предвидени за залесяване, в насаждения и култури с 



 

височина до 3 м, както и в защитени територии за които изрично е записана забрана в 

заповедта им за обявяване, както и в ГВКС – „насаждения във фаза на старост”. С 

разрешение на ръководството на стопанство за културите и насажденията с височина от 

1.5 до 3 м, може да се допуска паша само на дребен добитък. Общата площ на 

забранените за паша горски територии е 6090.4 ха, което представлява 91.0 % от 

площта на държавните горски територии. 

 Добив на горски плодове , билки и диворастящи гъби 

В държавно горско стопанство "Ново Паничарево" е възможно да се добиват горски 

плодове, гъби и билки, количествено, добивите зависят от тяхното развитие и 

плодоносене, което е в пряка връзка от годишните промени на климатичните условия, 

особеностите на растителната среда, антропогенните фактори и други. 

През следващото десетилетие се предвиждат следните количества годишни добиви от: 

 диворастящи гъби - 3 тона; 

 билки от различни тревисти, храстови и дървесни видове (под формата на 

грудки, листа, стръкове, цвят,) - 2 тона; 

 горски плодове - 3 тона; 

 кори от мъждрян - 3 тона; 

 дрянови клонки - 1000 бр.; 

 

 

    Натура – 2000 
Защитени зони по смисъла на ЗБР – (зони от европейската екологична мрежа Натура 

2000) на територията на ДГС „Ново Паничарево”: 

1. Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС (Директива за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна): 

 Защитена зона „Босна” с идентификационен код BG0000208, обявена с 

Решение № 611 от 16.10.2007 година, бр. 85/2007 г. на Държавен вестник, заемаща 

площ от горите и горските територии в обхвата на ДГС Ново Паничарево в размер на 

8544.1 ха. Държавни горски територии – 2070.2 ха. 

 Защитена зона „Ропотамо” с идентификационен код BG0001001 

обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 година, бр. 21/2007 г. на Държавен вестник, 

промяна на площта – увеличение с Решение № 660 от 08.11.2013 година, бр. 97/2013 г. 

на Държавен вестник, заемаща площ от горите и горските територии в обхвата на ДГС 

Ново Паничарево в размер на 1663.1 ха. Държавни горски територии – 519.7 ха. 

 Защитена зона „Странджа” с идентификационен код BG0001007, 

обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 година, бр. 21/2007 г. на Държавен вестник, 

промяна на площта – увеличение с Решение № 660 от 08.11.2013 година, бр. 97/2013 г. 

на Държавен вестник, заемаща площ от горите и горските територии в обхвата на ДГС 

Ново Паничарево в размер на 24.0 ха. Държавни горски територии – 24.0 ха. 

 

2. Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС (Директива за опазване на дивите 

птици): 

 Защитена зона „Странджа” с идентификационен код BG0002040, 

обявена със заповед № РД-802/04.11.2008 г., бр. 106/2008 г. на Държавен вестник, 

променена - увеличение заповед № РД- 75/28.01.2013г. бр. 10/2013 г. на Държавен 

вестник заемаща площ от горите и горските територии в обхвата на ДГС Ново 

Паничарево в размер на 24.0 ха. Държавни горски територии – 24.0 ха. 

 

 

 


