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РЕЗЮМЕ
Горскостопански план на ТП ДГС „Карнобат”
Име и местонахождение стопанството
ТП ”Държавно горско стопанство Карнобат” носи името на гр.Карнобат, където е и седалището
му. На север граничи с държавните горски стопанства ”Смядово” и ”Върбица”, на изток с държавни
горски стопанства ”Айтос” и ”Бургас”. На юг границата съвпада с ТП ”Държавно горско стопанство
Средец”, а на запад се намират държавните горски стопанства ”Сунгурларе” и ”Тунджа”.
Географско положение
ТП ”Държавно горско стопанство Карнобат” се намира в източната част на Стара планина и от
части в района на задбалканските полета. Голяма част от горите са разположени по склоновете на
Котленско-Върбишката и Карнобатско-Айтоската планини, а по малка част са разпокъсани комплекси в
Карнобатското поле.
Релеф

В морфографско отношение, релефът в района на стопанството обхваща източната част на
младите Старопланински нагъвания и част от Централно-средногорската морфоструктура
(Карнобатското поле). Основната част от горските комплекси (94.6 %) заемат склоновете на Източните
дялове на Стара планина. Нископланинският и хълмист релеф на Главната Старопланинска верига в
района на стопанството са свързани с по-слабото издигане на нейните морфоструктури през Неогена,
поради което средната й височина е едва 365 м. За сметка на това, тя се разширява значително, като се
разделя от надлъжната долина на р.Луда Камчия на две планински и хълмисти редици, с най-общи
названия Матор планина и Удвой планина. Горите намиращи се в Карнобатското поле и хълмистите
земи заемат 5.4 % от площта на стопанството
Хидроложки условия
Характерното за този район е, че част от територията му представлява вододел между
Черноморския и Беломорския басейн. Река Луда Камчия и най-северните водни течения попадат в
Черноморския басейн, докато Карнобатското поле се отводнява от р.Мочурица (р.Азмак), която се влива
в р.Тунджа и оттам в Бяло море.
Климатични условия
Територията на стопанството се намира в Европейско-континенталната климатична област Преходно-континенталната климатична подобласт и обхваща два климатични района, а именно:
- Климатичен район на Източна Средна България;
- Задбалкански нископланински климатичен район;
Почви

Сравнително еднообразния петрографския състав определя и ограничените възможности за
развитие на много различни почвени типове в района на ТП ”Държавно горско стопанство Карнобат”.
Тук се срещат два основни почвени типа – канелени горски почви (обикновени и калциеви) и смолници.
Eрозия

На по-голяма част от територията на стопанството не се наблюдават масово активни ерозионни
процеси, въпреки стръмния терен и лесно-разрушимите скали. Това се дължи главно на залесителната
дейност в стопанството – с противоерозионна цел и за възстановяване на невъзобновените след сеч
терени са залесени 1198.7 ха борови култури и още 88.3 ха широколистни култури.
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Растителност
Територията на ТП ”Държавно горско стопанство Карнобат” попада в Тракийска област –
подобласти Източна Стара планина (94.6 %) и Горна Тракия (5.4 %). Във вертикално отношение
горските масиви са разположени в един пояс със съответните му подпояси.
Разпределение на дървопроизводителната площ по тип на месторастенето
--------------------------------------------------------------------------------------Тип месторастене
ха
%
--------------------------------------------------------------------------------------Т - Тракийска горско-растителна област
ИСП- Източна Стара планина
ГТ - Горна Тракия
Т-IДолен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 м
н.в.)
Т-I-2-Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 м н.в.)
СД-2,3(55) - свежо до влажно, на канелена горска почва
С-2,1 (56) - свежо до сухо, на канелена горска почва и смолница
В-1
(57) - сухо, на канелена горска почва
Д-1 (147) - сухо, на канелена горска почва и смолница
Д-2
(58) - свежо, на смолница
С-1
(59) - сухо, на канелена горска почва и смолница
СД-2 (141) - свежо, на смолница
ИСП-

68.0
3507.6
738.8
1063.8
19.0
2014.0
5.4

0.6
32.6
6.9
9.9
0.2
18.7
-

Източна Стара планина

Т-I-3-Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м н.в.)
Д-2,3 (62) – свежо до влажно, на канелена горска почва
226.8
2.1
С-2,1 (63) - свежо до сухо, на канелена горска почва
2422.1 22.5
В-1
(64) - сухо, на канелена горска почва
272.9
2.5
Група типове месторастения на каменливи и скални склонове
А-0,1
А-1 (130) - група сухи месторастения, на каменливи и скални склонове
АВ-1

111.9

1.0

Ерозирани типове месторастения
В-1 (131) - група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения
178.9
1.7
В-1,2
на слабо или средно ерозирани почви
В-2
А-0 (132) - група сухи месторастения, на средно или силно ерозирани почви 136.0
1.3
А-1
--------------------------------------------------------------------------------------Всичко
10765.2 100.0
---------------------------------------------------------------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Залесената площ на ТП „ДГС Карнобат” е 10633.4 ха. Средната възраст на горите е 57 години,
средната пълнота е 0.69, а средният бонитет е III (3.4). Запасът без клони на основните насаждения е
1564615 куб.м или 147 куб.м/ха, а с клони – 1777590 куб.м или 167 куб.м/ха. Стопанството е обособено в
два горскостопански участъка:
I-ви горскостопански участък "Прилеп" - участъка обхваща територията на изток от шосето
Карнобат-Шумен и на юг от шосето Карнобат-Сливен.Общата площ на горскостопанския
участък е 4983.1 ха
- II-ри горскостопански участък "Немой дере" - горите представляват голям горски комплекс
разположен между централното било на Стара планина и около яз.”Камчия”. Общата площ на
горскостопанския участък е 6425.1 ха
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Условно разпределение на залесената площ по стопански класове в % :

-

Бялборови култури - 8,9%
Черборови култури - 13,3%
Буков Високобонитетен - 6,2%
Буков Среднобонитетен - 6,1%
Габъров - 4,7%
Дъбов средно и нискобонитетен - 4,1%
Церов - 6,3%
Широколистен високостъблен - 2,5%
Благунов средно и нискобонитетен за превръщане - 6,2%
Смесен високобонитетен за превръщане - 0,7%
Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 10,2%
Церов за превръщане - 15,9%
Церово-Благунов средностъблен - 0,3%
Акациев - 0,6%
Келяв габъров - 13,8%
Тополов - 0,2%

Гори със защитни и специални функции
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
-----------------------------------------------------------Гори с преоблада- Водеща функц.катег.
В др.катег.
Общо
ваща функц.катег.
ха
%
ха
ха
-----------------------------------------------------------Стопански функции
2532.2
22.2
2532.2
-----------------------------------------------------------Вододайна зона
3587.0
31.4
10.0
3597.0
Защитна ивица газопр
95.0
0.8
2.7
97.7
Защитна ивица ж.п.
75.5
0.7
11.0
86.5
Защитна ивица магист
1.0
1.0
Защитна ивица река
1.9
101.3
103.2
Защитна ивица язовир
627.6
627.6
Нелесопригодна площ
6.7
0.1
35.6
42.3
Скално-урвест терен
16.5
0.2
88.9
105.4
Т.П.Б. с ерозията
2766.5
2766.5
-----------------------------------------------------------Общо ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ
3783.6
33.2
-----------------------------------------------------------Географска култура
17.6
0.2
17.6
Горски разсадник
5.3
3.7
9.0
Зелена зона
125.3
1.1
125.3
Семепр. насаждение
117.5
117.5
BG-393 Ек.Кам.-Емине
580.3
5.1
580.3
BG0000137 Р.Луда Кам
159.3
1.4
159.3
BG0000149 Ришки прох
3854.3
33.8
305.0
4159.3
BG0000196 Р.Мочурица
0.1
0.1
BG0002028 К.Стралджа
15.6
0.1
15.6
Защитена местност
305.0
2.7
305.0
Природна забележит.
29.6
0.2
29.6
-----------------------------------------------------------Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНК.
5092.4
44.6
-----------------------------------------------------------ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ
11408.2
100.0
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ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Възобновителни сечи. В държавното горско стопанство през десетилетието се предвижда да се
проведат възобновителни сечи върху обща площ - 2222.6 ха.
• Краткосрочно постепенна сеч - предвидена е да се провежда на площ от 1040.0 ха
което е 46.8 % от всички възобновителни сечи. Предвидена е в насаждения в почти
всички стопански класове, с нормална пълнота и благоприятни условия за естествен
възобновителен процес.
- осеменителна фаза на сечта е предвидена е върху 665.9 ха.
- осветлителна фаза на сечта е предвидена е върху 298.7 ха.
- окончателна фаза на сечта е предвидена върху 75.7 ха
• Постепенно - котловинна сеч- Интензивността на сечта е 20-30%. Сечта е предвидена
на обща площ 963.3 ха, което представлява 43.3 % от площите за възобновителна сеч.
• Групово-постепенна сеч - предвиденo да се изведе на обща площ 190.9 ха, което
представлява 8.6 % от площите за възобновителна сеч.
• Гола сеч - предвиденo е да се изведе на площ 28.4 ха, което е 1.3 % от общата площ на
възобновителните сечи. Това е единствената проектирана сеч в Акациевия и Тополовия
стопански класове.
Отгледни сечи - предвидено е да се водят отгледни сечи в насаждения с обща площ 4488.2 ха.
- осветления - предвидено е да се извърши върху площ от 52.4 ха.
- прочистки - предвидено е да се водят на обща площ от 108.6 ха
- прореждания - се провеждат в култури и насаждения с обща площ 2292.7 ха.
- пробирки - предвидено е да се водят на обща площ 24.4 ха
- селекционни сечи - са предвидени да се изведат на обща площ от 970.3 ха.
Санитарни сечи - предвидено е да се изведе на площ от 403.6 ха
Технически сечи - интензивноста при всички случаи е 100%. Техническите сечи са два вида:
- техническите сечи за противопожарни мероприятия - планирани са на площ от 4.9 ха и
общо ползване на дървесина 1140 куб.м. без клони, а с клони 1290 куб.м.
- технически сечи за ловностопански мероприятия – планирани са на площ от 5.4 ха и
общо ползване от дървесина 835 куб.м. без клони, а с клони 940 куб.м.
Предвиденият за следващия ревизионен период общ размер на ползването от дървесина
е 248325 куб.м без клони, а с клони - 281790 куб.м. Общото ползване от възобновителни,
отгледни и санитарни сечи е 246350 куб.м. без клони, а с клони 279560 куб.м. Процентното му
разпределение по видове сечи е както следва:
- от възобновителни сечи
- 44.2 %
- от отгледни сечи
- 48.9 %
- от санитарни сечи
- 6.9 %
---------------------------------------------------Всичко
- 100.0 %

СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ
Паша
В ТП ”Държавно горско стопанство Карнобат” се забранява паша на едър и дребен
добитък върху площ 6838,7 ха, което е 60.0 % от горските територии държавна
собственост.Забранена е пашата в насажденията предвидени за възобновителна сеч с естествено
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възобновяване, в част от защитните гори и в горите със специални функции съгласно техния
статут, както и в насажденията и културите с височина до 3 м.
Добив на недървесни горски продукти
Условията и природните дадености дават възможност за годишен добив на около: 10
тона Липов цвят ,1-2 тон сурови билки: Жълт кантарион, Девесил, Мащерка, Бял равнец, Лайка,
Магарешки бодил, Маточина и други, 2 тона глог, 2 тон бръшлян, 5 тона диворастящи гъби
(манатарка, пачи крак, булка гъба, сърнела, печурка, масловка и др.), 10 тона плод от шипки,
200 кг плод от орех, 3,0 тона плод от дрян, 800 броя дрянови клонки, 15 тона мъждрянови кори
и 3,0 тона сено. При всички случаи това трябва да става с разрешението на стопанството, като
за целта се издава писмено позволително срещу заплащане на такса за издаването му съгласно
чл.63, т.2 от Закона за горите, а за лечебните растения съгласно Закона за лечебните растения.

РЕЗЮМЕ
Горскостопански план на ТП ДГС „Сунгурларе”
ДГС „Сунгурларе” е обединено към ГСП на ТП ДГС „Карнобат” със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ през 2015 г.
Име и местонахождение на стопанството
Държавно горско стопанство “Сунгурларе” носи името на едноименния град, в който се
намира и административното му седалище и същевременно е и общински и административен
център. Териториите на стопанството намират в северозападната част на Бургаска област и
граничат на север с ДГС “Върбица”, на изток и на юг - ДГС “Карнобат”, на югозапад с ДГС
“Тунджа”, а на запад с ДГС “Котел”.
Географско положение
ДГС “ Сунгурларе” се намира в Източна Стара планина. Разположено е на южните
склонове на част от Котленско-Върбишкия дял на Старопланинската верига и Терзийски хълм.
Северната граница на стопанство минава по централното било на Източна Стара планина, а на
юг достига работните земи на Сунгурларската долина. Стопанство има неправилна форма,
хоризонталната дължина в посока север-юг е около 30 км, а в посока изток-запад около 19 км.
Релеф

Релефът на ТП ДГС „Сунгурларе” е разнообразен. Подчертано планински характер имат
северните части на стопанството, разположени върху южните склонове на Стара планина. Тук
теренът е с добре изразени била, стръмни склонове и дълбоко врязващи се долове. Похарактерни била тук са: “Бъзовец”, “Писаница”, Върбишки проход”, “Градището”, “Гериша” и
др. Този характер се запазва до линията с.Садово - с.Везенково - яз."Камчия”.На юг от тази
линия релефът на горското стопанство има хълмист характер. Тук се развиват възвишения с
различна, но общо взето малка височина, между които е затворена Сунгурларската долина.
Хидроложки условия
В хидроложко отношение районът на стопанството се характеризира с непостоянен и
силно променлив режим на реките и доловете. Най-важната водна артерия е река Луда Камчия.
Тя извира от Сливенския Балкан, тече от запад на изток и образува надлъжна долина между
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Средния и Южния дял на Източна Стара планина. Характерни за нея са внезапните прииждания
при изобилни валежи и рязкото спадане на водното ниво през лятото. По-важни притоци на
р.Луда Камчия в района на стопанството са:
Медвенска река - извира от Котленско-Върбишка Стара планина под името Камен дол.
Събира редица притоци и край с.Садово е известна като Садовска река. Под с.Садово
приема водите на Водно дере и под името Медвенска река се влива в р.Луда Камчия при
с.Бероново.
Попова река - извира от Котленско-Върбишка Стара планина - м."Герите” и под името
Планински дол тече в южна посока, като събира водите на множество малки дерета. Под
с.Каменско приема водите на Паприков дол, а при бившето с.Смочево приема водите на
Смочевска река и се влива в яз."Камчия”.
Река Азмака - пресича Сунгурларската долина от запад на изток, като приема водите на
р.Мочурища. Няма постоянен воден отток и образува множество малки блата, от където
носи и името си.
Геоложки строеж и петрографски състав
Характерна особеност на територията на стопанството е, че въпреки различията в
геоложката възраст на формациите, петрографският състав е сравнително еднообразен.
Климатични условия.
Според Класификацията на Събев - Станев (Климатичните райони на България и техния
климат - 1959 год.), районът на ДГС “Сунгурларе” е в два климатични района на Преходноконтиненталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област.
Частта от територията на стопанството с надморска височина 300-1000 м простираща се от
билото на Стара планина в южна посока, приблизително до линията с.Чубра - гр.Сунгурларе се
отнася към задбалкански нископланински климатичен район. Частта от територията на
стопанството с надморска височина 100-350 м, която се намира южно от горепосочената линия
попада в климатичния район на Източна Средна България.
Почви

Най-голямо разпространение на територията на стопанството има обикновената канелена
горска почва – 70.0%, следвана от кафявави горски наситени почви - 30.0%. Един от факторите
за определяне на почвеното плодородие за типа горско месторастене е дълбочината на почвата.
В района на стопанството преобладават средно дълбоките почви – 37.4%. следвани от
дълбоките – 22.9%, а най-слабо са застъпени твърде плитките 0.2%.
Ерозия
Територията на ДГС “Сунгурларе” обхваща част от водосбора на р.Луда Камчия.
Хидрографската мрежа е ясно изразена особено що се отнася до планинската част на
стопанството. Ерозията се проявява предимно скрито под формата на площно, повърхностно
измиване и отнасяне на плодородните почвени хоризонти. В резултат на това почвите на места
са станали плитки до твърде плитки, силно каменливи, с голяма нелесопригодност, особено
върху стръмни склонове с южна компонента. На места се срещат и изцяло оголени скали.
Растителност
Съгласно възприетото горскорастително райониране, територията на ДГС “Сунгурларе"
попада в следните пояси и подпояси на Тракийската горскорастителна област, подобласт
Източна Стара планина.
Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ТИПОВЕ
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МЕСТОРАСТЕНИЯ
-----------------------------------------------------------Тип месторастения
Ном.
Площ-ха
% Запас-к.м
%
Т-I-2
В1 (57)
57
165.0
3.2
13015
1.6
Т-I-3
В1 (64)
64
143.1
2.8
8580
1.0
Т-I-2
С1 (59)
59
342.3
6.7
52125
6.4
Т-I-2
С21 (56)
56
866.9
17.0
135745
16.5
Т-I-3
С21 (63)
63
656.8
12.9
146660
17.9
Т-I-2
СД2 (141)
141
20.5
0.4
2775
0.3
Т-I-2
СД23 (55)
55
80.3
1.6
11420
1.4
Т-I-3
СД2 (148)
148
3.3
0.1
910
0.1
Т-I-2
Д1 (147)
147
1163.1
22.8
134115
16.3
Т-I-2
Д23 (140)
140
2.4
80
Т-I-3
Д23 (62)
62
64.8
1.3
18440
2.2
Т-II-1
В12(72)
72
161.1
3.2
8025
1.0
Т-II-1 С12 (142)
142
0.9
170
Т-II-1
С2 (71)
71
975.8
19.2
196995
24.0
Т-II-1
СД23(70)
70
377.2
7.4
89230
10.9
Т-I А01 (132)
132
20.0
0.4
350
-----------------------------------------------------------Общо
5091.8
100.0 821120
100.0
------------------------------------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Общата площ на горските
горскостопанския план е 5492.6 ха.

територии

държавна

собственост,

предмет

на

Разпределение на площта и общия запас без клони на горите
по функционална категория и вид гора
ПРЕОБЛАДАВАЩА ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ
хектари хектари

В
С
И
Ч
К
ОбщаПлощ Зал.площ

1.ТЕРИТОРИИ С ПРЕОБЛАДАВАЩИ СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ

О
И Г Л О Л И С Т Н И
Ш И Р О К О Л И С Т Н И
Запас ОбщаПлощ Зал.площ Запас ОбщаПлощ Зал.площ Запас
куб.м хектари хектари куб.м хектари хектари
куб.м

369.6

295.4

17490

3.6

-

-

366.0

295.4

17490

1818.5

1667.1

270590

520.9

489.9

100435

1297.6

1177.2

170155

1818.5

1667.1

270590

520.9

489.9

100435

1297.6

1177.2

170155

3304.5

3095.0

532910

406.1

377.8

84185

2898.4

2717.2

448725

195.3

195.3

39360

-

-

-

195.3

195.3

39360

8.2

1.5

240

8.2

1.5

240

-

-

-

защитенa зона по натура 2000

3101.0

2898.2

493310

397.9

376.3

83945

2703.1

2521.9

409365

ОБЩО ГОРИ И ЗЕМИ СЪС ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

5123.0

4762.1

803500

927.0

867.7

184620

4196.0

3894.4

618880

ОБЩО ГОРИ И ЗЕМИ

5492.6

5057.5

820990

930.6

867.7

184620

4562.0

4189.8

636370

2.ТЕРИТОРИИ С ПРЕОБЛАДАВАЩИ ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ
в.т.число:

вододайни зони

3.ТЕРИТОРИИ С ПРЕОБЛАДАВАЩИ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
в.т.число:

семепроизводствени

природни забележителности

В ДГС Сунгурларе са обособени два горскостопански участъка – „Садово” и „Манолич”.
Първи горскостопански участък „Садово” обхваща западната част на
стопанството, държавната горска територия в рамките на участъка е 3415.7 ха.
Втори горскостопански участък „Манолич" заема източната част на
стопанството, държавната горска територия в рамките на участъка е 2076.9 ха.
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Условно разпределение на залесената площ по стопански класове

-

Стопански клас – Иглолистни култури от бял бор
Стопански клас – Иглолистни култури от черен бор
Широколистен високостъблен стопански клас
Буков високобонитетен
Буков среднобонитетен
Габъров
Дъбов средно и нискобонитетен
Смесен високобонитетен за превръщане
Церов високобонитетен за превръщане
Церов за превръщане
Благунов средно и нискобонитетен за превръщане
Смесен средно и нискобонитетен за превръщане
Акациев стопански клас
Келяв габъров стопански клас
ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Възобновителни сечи:
• Краткосрочно-постепенна- общата площ на насажденията е 1082.7 ха, т.е. 63.1 % от
площта на всички възобновителни сечи.
- осеменителната фаза е предвидено да се проведе на площ на предвидените от 564.8
ха, или 52.2% от площта върху която е планирана краткосрочно-постепенна сеч.
- осветлителната фаза е предвидена да се проведе на обща площ 385.4 ха, или 35.6% от
площта, върху която е планирана краткосрочно-постепенна сеч.
- окончателната фаза е предвидена в насаждения с обща площ 129.8 ха, или 12.0% от
площта, върху която е планирана краткосрочно-постепенна сеч.
• Постепенно-котловинна сеч - общата площ на планираните насаждения е 406.0 ха,
което представлява 23.7% от площта на всички възобновителни сечи.
• Групово-постепенно сеч - предвидена е върху обща площ 186.7 ха, което
представлява 10.9% от площта на всички възобновителни сечи.
• Гола сеч - предвидено е да се проведе на общата площ 40.6 ха, което представлява
2.4% от площта на всички възобновителни сечи.
Отгледни сечи - предвидено да се провеждат отгледни сечи в насаждения с обща площ 1853.0
ха.
- осветления са планирани на площ от 8.2 ха.
- отглеждане на подраста - е предвидено площ 722. 5 ха
- прочистка - планирани са на обща площ 150.9 ха.
- прореждане - планирани са на обща площ 476.8 ха.
- пробирка - планирани са обща площ 358.1 ха.
Селекционни сечи - ще се провежда в семепроизводствени насаждения с пълноти 0.7 – 1.0 с
обща площ 136.5 ха.
Санитарна сеч е предвидено да се проведе на площ от 494.8 ха.
Други сечи
- Осветление на съществуващи пътища, просеки и други съоръжения
- Просветляване (30 м от двете старани) на ловни пътища, определени с ловностопанския
план на ДГС.
- Почистване на сечищата
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Размерът на ползването от дървесина за десетилетието (без клони) общо за стопанството е
138085 куб.м или средно годишно 13808 куб.м, а с клони - 158565 куб.м или средно годишно
15856 куб.м.
СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ
Добив на сено и друга стопанска продукция
В държавно горско стопанство " Сунгурларе " може да се добива годишно по:
- сено (сухо) - 8 тона
- листников фураж - 50 пр. куб. метра
Добив на билки, гъби, кори, семена и горски плодове
В държавно горско стопанство "Сунгурларе" е възможно да се добиват горски плодове,
гъби и билки, количествено, добивите зависят 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:
- билки от различни тревисти, храстови и дървесни видове (под формата на грудки,
- листа, стръкове, цвят) - 6 тона
- плодове от шипка, глог, трънка, черен бъз, бъзак, и др. – 6 тона
- диворастящи гъби 5 тона.
- кори от мъждрян 3 тона.
Необходимо е стопанисващите органи ежегодно да правят справка за видовете попадащи под
забрана за събиране, както и квотите определени за различните видове лечебни растения.
Паша в горските територии
В държавните горски територии на ДГС "Сунгурларе" 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.
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.
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Природни забележителности и обявени зони по НАТУРА 2000
По Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените
местности, на територията на ТП ДГС „Карнобат”, към което през 2015 г е обединено ТП ДГС
„Сунгурларе”, има обявени гори и земи, а именно:
Защитено е находището на урумово лале „Лаликото” (Tulipa urumofii), обявено
за Природна забележителност със заповед № 521 / 20.05.1985г. на КОПС. Прекатегоризирана
със Заповед № 9108/09.08.2002 г. на МОСВ с обща площ 8.2 ха.
За запазване на естествените местообитания на защитени редки растителни и
животински видове и техните съобщества, характерния ландшафт и скални образувания е
обявена за Защитена местност „Орлиците” със заповед № РД-1214 / 10.12.2002 на МОСВ.
Природна забележителност скални образования “Чифликова нива”, обявена
със заповед № 4051/29.12.1973 г. на МГОПС при МС (ДВ бр. 29/1974 г.), прекатегоризирана със
Заповед № 9108/09.08.2002 г. на МОСВ с обща площ 8.2 ха.
Природна забележителност скално образование “Пробития камък”, обявена
със заповед № 4051/29.12.1973 г. на МГОПС при МС (ДВ бр. 29/1974 г.), прекатегоризирана със
Заповед № 9108/09.08.2002 г. на МОСВ отдел и подотдел: 255 4 - с площ 0.4 - незалесена
Природна забележителност “Находище на черни боровинки”, обявена със
заповед № 4051/29.12.1973 г. на МГОПС при МС (ДВ бр. 29/1974 г.), прекатегоризирана със
Заповед № 9108/09.08.2002 г. на МОСВ с площ 1.7 ха
Природна забележителност “Корията”, обявена със заповед № 542/23.05.1984
г. на КОПС при МС (ДВ бр. 48/1984 г.), прекатегоризирана със Заповед № 9108/09.08.2002 г. на
МОСВ с обща площ 39.3 ха.
Стопанството попада в пет обявени зони по НАТУРА 2000, седем от тях са по
Директива 92/43/ EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
BG0000137 ”Река Долна Луда Камчия” – за опазване на природните
местообитания и успоредно с тях обитаващите ги животински видове.
BG0000136 ”Река Горна Луда Камчия” - за опазване на природните
местообитания.
BG0000149 ”Ришки проход” – за опазване на природните местообитания и
успоредно с тях обитаващите ги животински видове
BG0000196 ”Река Мочурица” – за опазване на природните местообитания и
успоредно с тях обитаващите ги животински видове
BG0000393 ”Екокоридор Камчия-Емине” – за опазване на природните
местообитания и успоредно с тях обитаващите ги животински видове
BG0000117 „Котленска планина” - за опазване на природните местообитания
BG0000139 ” Луда Камчия” - за опазване на природните местообитания
И в две зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици:
BG0002028 ”Комплекс Стралджа”
BG0002029 „Котленска планина”
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