
II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

ІІ.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

 

Защитени територии 

 На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора попадат изцяло или от 

части 80 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии. 

Това са 4 резервата, 3 поддържани резервата, 36 природни забележителности, 35 

защитени местности, 1 природен парк „Сините камъни” и част от природен парк 

„Българка”. 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименование категория 
Собственост и 

стопанисване 

Територ

ия 

/хектари/ 

Oбщина 

Приет 

план за 

управле 

ние 

Област СТАРА ЗАГОРА 

1 Каменщица Резерват МОСВ 1016.847 Казанлък не 

2 Лещница Резерват МОСВ 388.955 Казанлък не 

3 Българка Природен парк ДГС - Мъглиж 926.800 Мъглиж да 

4 Мечките 
Природна 

забележителност 

ДГС - 

Казанлък 
1.119 Казанлък не 

5 Големия скок 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
1.011 Мъглиж не 

6 Момите 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
1.019 Мъглиж не 

7 Малкия скок 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
0.957 Мъглиж не 

8 Винишки камък 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
2.517 Мъглиж не 

9 Чепелев камък 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
0.534 Мъглиж не 

10 Топлата дупка 
Природна 

забележителност ДГС - Мъглиж 
1.014 Мъглиж не 

11 Пиростията 
Природна 

забележителност ДЛС "Мазалат" 
1.488 Павел баня не 

12 
Евкая-Каменната 

къща 

Природна 

забележителност ДЛС "Мазалат" 
0.147 Павел баня не 

13 Ярът 
Природна 

забележителност ДЛС "Мазалат" 
4.299 Павел баня не 

14 
Търническо 

пръскало 

Природна 

забележителност ДЛС "Мазалат" 
0.641 Павел баня не 

15 Пещерите  
Природна 

забележителност ДГС-Ст. Загора 
1.049 Ст.Загора не 

16 Кратера на Вулкана 
Природна 

забележителност ДГС-Ст. Загора 
1.077 Ст.Загора не 

17 Казането 
Природна 

забележителност ДГС- Ст.Загора 
0.582 Ст.Загора не 



18 Милкини  скали 
Природна 

забележителност ДГС-Ст. Загора 
1.127 Ст.Загора не 

19 Чирпан Бунар 
Природна 

забележителност 

Общ.Братя 

Даскалови 
1.318 

Братя 

Даскалови 
не 

20 Вкаменената сватба 
Природна 

забележителност ДГС - Чирпан 
20.243 

Братя  

Даскалови 
не 

21 Мечата дупка 
Природна 

забележителност ДГС - Гурково 
0.104 Гурково не 

22 Милева стена 
Природна 

забележителност ДГС - Гурково 
1.793 Гурково не 

23 Карстов извор 
Природна 

забележителност ДГС - Гурково 
0.191 Гурково не 

24 Ождрен – пещера 
Природна 

забележителност ДГС - Гурково 
1.975 Гурково не 

25 Калоян пещера 
Природна 

забележителност ДГС - Гурково 
1.210 Гурково не 

26 Мегалита 

Природна 

забележител 

ност 

ДГС - 

Казанлък 

0.527 Казанлък не 

27 Туловска курия 
Защитена 

местност ДГС - Мъглиж 
75.700 Мъглиж не 

28 Ветренска курия 
Защитена 

местност 
ДГС - Мъглиж, 

Общ.Мъглиж 
31.327 Мъглиж не 

29 Мъглижка клисура 
Защитена 

местност ДГС-Мъглиж 
239.637 Мъглиж не 

30 Юлиевска кория 
Защитена 

местност 
ДГС Мъглиж, 

Общ.Мъглиж 
228.347 Мъглиж не 

31 Чирпанска курия 
Защитена 

местност ДГС Чирпан 
58.000 Чирпан не 

32 Зелените дървета 
Защитена 

местност ДЛС "Мазалат" 
0.338 Павел баня не 

33 Енинското ждрело 
Защитена 

местност 

ДГС - 

Казанлък 
11.475 Казанлък не 

34 
Катуна (буф.з 

Каменщица) 

Защитена 

местност 

ДГС - 

Казанлък 
222.706 Казанлък не 

35 
Сечи камък (буф.з 

Лешница) 

Защитена 

местност ДГС- Казанлък 
132.023 Казанлък не 

36 Каваклийка  
Защитена 

местност 
ДГС - Чирпан, 

ДЛС "Мазалат" 

38.700 

Братя 

Даскалови, 

Павел баня 

не 

37 Дерменка 
Защитена 

местност ДГС - Чирпан 
109.970 

Братя 

Даскалови 
не 

38 
Боздугановска 

кория 

Защитена 

местност 

ДГС - 

Ст.Загора 
310.800 Раднево не 

39 Пропадналото блато 
Защитена 

местност Община Опан 
2.127 Опан  не 

Област ХАСКОВО, община ТОПОЛОВГРАД 

1 
Каракольовата 

дупка 

Природна 

забележителност 

ДЛС-

Тополовград 
6.553 Тополовград не 

2 Света  Троица 
Природна 

забележителност 

ДЛС 

Тополовград 

Манастира - 

Света троица. 

120.448 Тополовград не 

3 Бръснарския стол Природна ДЛС- 5.437 Тополовград не 



забележителност Тополовград 

4 
ЗМ „Находище на 

жлезист лопен” 

Защитена 

местност 

ДЛС - 

Тополовград 
11.728 Тополовград не 

Област СЛИВЕН 

1 Кутелка Резерват МОСВ 686.077 Сливен не 

2 Сини бряг 
Поддържан 

резерват МОСВ 
39.514 Сливен не 

3 Сините камъни Природен парк 
ДПП - Сините 

камъни 
7094.100 Сливен не 

4 Халката 
Природна 

забележителност ДГС - Сливен 
1.017 Сливен не 

5 Кушбунар 
Природна 

забележителност ДГС - Сливен 
0.440 Сливен не 

6 Долна мааза  
Природна 

забележителност ДГС - Сливен 
4.700 Сливен не 

7 Острова на Тунджа 
Природна 

забележителност Общ. Сливен 
2.000 Сливен не 

8 Змееви дупки 
Природна 

забележителност ДГС - Сливен 
0.783 Сливен не 

9 
Хайдушката, 

Бъчвата, Песченик 

Природна 

забележителност ДГС - Сливен 
2.998 Сливен не 

10 Находище на тис 
Природна 

забележителност 

ДГС - 

Твърдица 
4.000 Твърдица не 

11 Хайдут дере 
Защитена 

местност ДГС - Сливен 
30.000 Сливен не 

12 Железни врата 
Защитена 

местност ДГС - Сливен 
39.000 Сливен не 

13 Агликина поляна 
Защитена 

местност ДГС - Сливен 
120.000 Сливен не 

14 Дебелата кория 
Защитена 

местност 

Община 

Сливен 
15.745 Сливен не 

15 
Орлите 

(буф.з.Кутелка) 

Защитена 

местност ДГС - Сливен 
35.000 Сливен не 

16 
Букова гора 

(буф.з.Сини бряг) 

Защитена 

местност ДГС - Сливен 
31.114 Сливен не 

17 Лале баир 
Защитена 

местност ДГС- Сливен 
10.198 Сливен не 

18 Тракийски клин 
Защитена 

местност ДГС- Сливен 
30.243 Сливен не 

19 Белокравищница 
Защитена 

местност ДГС- Сливен 
34.200 Сливен не 

20 Марков бук 
Защитена 

местност 

ДГС - 

Твърдица 
83.700 Сливен не 

Област ЯМБОЛ 

1 Горна Топчия Резерват МОСВ 164.378 Тунджа не 

2 Долна Топчия 
Поддържан 

резерват МОСВ 
467.473 Елхово да 

3 Балабана   
Поддържан 

резерват МОСВ 
76.984 Елхово да 

4 
Находище на 

мразовец 

Природна 

забележителност 

ДЛС 

Тополовград 
0.273 Ямбол не 

5 Дрънчи дупка 
Природна 

забележителност ДГС Елхово 
5.412 Елхово не 

6 Блестящо Природна ДГС  "Тунджа" 13.281 Тунджа не 



лале/Тетралика/   забележителност 

7 Иван гьол 
Защитена 

местност 

ДЛС-

Тополовград 
31.256 Ямбол не 

8 

Лонгозите 

(буф.з.Горна 

топчия) 

Защитена 

местност 
ДГС "Тунджа"  

146.147 Тунджа не 

9 Блатото 
Защитена 

местност МЗХ 
15.446 Стралджа не 

10 Дебелата кория  
Защитена 

местност ДГС - Ямбол 
30.323 Тунджа не 

11 Веселиновска гора 
Защитена 

местност 

ДГС Тунджа, 

частна 

собственост 

15.000 Тунджа не 

12 
Ждрелото на река 

Тунджа 

Защитена 

местност 
държавна и 

общинска 
1082.531 

Елхово и 

Тополовгр. 
не 

13 
Птиците (буф.з. 

Балабана) 

Защитена 

местност 

ДГС - Елхово, 

Общ.Елхово, 

частна 

собственост 

65.000 Елхово не 

14 

Находище на 

Вагеницова 

метличина 

Защитена 

местност 

ДГС - Елхово, 

Общ.Елхово, 

частна 

собственост 

29,974 Елхово не 

15 

Находище на 

наделенолистно 

великденче 

Защитена 

местност 

ДГС - Елхово, 

Общ.Елхово, 

частна 

собственост 

18,575 Елхово не 

16 
Топчия (буф.з 

Долна Топчия) 

Защитена 

местност 

ДГС - Елхово, 

Общ.Елхово, 

частна 

собственост 

271.000 Елхово не 

17 
ЗМ „Търнавски 

Бакаджик” 

Защитена 

местност ДГС - Тунджа 
14.882 Тунджа не 

 

Резерват “Лешница” е обявен със Заповед №: 793/10.08.1984 г на КОПС, на 

площ от 388,955 ха в ДГФ в землището на с. Ясеново, община Казанлък. Той е 

разположен във водосбора на р. Лешница и съхранява разнообразни и характерни 

екосистеми в нископланинския горски пояс на Шипченския дял на Стара планина. 

Горските екосистеми включват: бук, габър, зимен дъб, мъждрян. Основният 

лесообразовател – обикновения бук е на възраст 160 г., с пълнота 0,9 м и средна 

височина 18 м. Резерватът е трудно достъпен и на неговата територия почти липсват 

следи от човешко присъствие. Територията предлага убежище за сърна, благороден 

елен, дива свиня, златка, мечка, дневни и нощни хищни птици. 

Резерват “Кутелка”- обявен със Заповед № 1253 от 22.12.1983 на КОПС при 

МС, на площ от 686,077 ха, главно територии около връх Кутелка, с цел запазване на 

характерни скални местообитания на редки и защитени грабливи птици (някои видове 

соколи и бухал). Попада изцяло в границите на Природен парк “Сините камъни”. 



Районът около връх Кутелка предлага много добри скални ниши за гнездовища на 

дневните и нощни грабливи птици. Част от стръмните терени са заети от формации на 

мизийския бук и осигуряват добри условия за горската флора и фауна. 

                            
Обикновен Анакаптис - Anacamptis pyramidalis   Бъзов дланокоренник-Dacthylorhyza sambucina  

 

Резерват “Горна Топчия” обявен през 1951 г. с площ 164.378 ха в землището 

на с. Коневец, община “Тунджа”. Облика на резервата дава растителността, характерна 

за крайречните заливни гори - лонгозите. Растителността е представена от летен дъб, 

който формира смесени съобщества с полския бряст, полския ясен, полския клен, 

бялата топола и други. Елементите на релефа, климатичните особености и близостта на 

р. Тунджа предразполагат към богато фаунистично разнообразие. Херпетофауната е 

богата - жълтокорема бумка, голяма и зелена крастава жаба, шипобедрена, 

шипоопашата и обикновена блатна костенурка, жълтоуха и сива водна змия, смок 

стрелец и пъстър смок. Съставът на орнитофауната е в зависимост от сезона, като по 

време на миграции и зимуване тук почиват, хранят се и нощуват много видове с висок 

природозащитен статус, свързани с река Тунджа - сива, голяма бяла и нощна чапла, 

малък гмурец, ням и поен лебед. Около 10 % от популацията на световнозастрашения 

вид малък корморан зимува в района. 

 

 



                  
  

  

Резерват “Каменщица”- Обявен със Заповед №: 792/ 10.08.1984 г. на КОПС и 

обхваща площ от 1016,847ха в ДГФ в землището на с. Енина, община Казанлък. 

Съхранява екосистеми от смесени широколистни гори на възраст 60 - 170 години 

/горун, бук, явор, мъждрян, келяв габър, ясен и др./, както и находища на редки 

защитени растения и животни. На територията на резервата се срещат: благороден 

елен, сърна, дива свиня, мечка и др. 

                 

  

Поддържан резерват “Сини Бряг” е обявен със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на 

МГГП на площ от 39,514ха. Разположен е в землището на с. Изгрев, общ. Сливен. 

Създаден е с цел запазване на вековната букова гора на възраст над 140 г. Съпътстващи 

видове са габър, планински ясен, зимен дъб, обикновен явор. Липсват специализирани 

фаунистични изследвания. В границите на резервата се срещат дива свиня, благороден 



елен, вълк, сърна. Почти липсва антропогенно въздействие, вследствие на трудно 

достъпната територия. 

 

 

       
 

 

 

 Поддържан резерват “Долна Топчия” разположен е северно от Елхово на 

площ от 467,473ха, от които 95,3 % са гори с естествен произход и лонгозен характер, и 

с висока консервационна значимост. Обявен през 1960 г. и е прекатегоризиран през 

1998 г. от МОСВ. Защитени по ЗБР са стрибърниевата ведрица и битинският синчец, 

включени в Червената книга на България, които са балкански ендемити. Локализирани 

са находища на блатно кокиче, отличаващи се с високо съдържание на галантамин. 

Преобладават смесените широколистни насаждения, включващи в състава си летен 

дъб, полски бряст и ясен, клен, и др. Безгръбначните са слабо проучени, но са 

установени редки, защитени и ендемични видове - обикновен гъсеничар, червена 

горска мравка. Херпетофауната включва 7 вида земноводни и 13 вида влечуги, всички 

включени в Бернската конвенция, а 10 са защитени по ЗБР. Установени са 102 вида 

птици, от които 82 са защитени, а 24 от тях са в Червена книга на България. На 

терторията на ПР “Долна Топчия” гнезди смесена чаплова колония. По време на 

миграции се срещат видове с висок природозащитен статус - осояд, късопръст ястреб, 

червена каня и малък корморан, а гнездят черна каня, голям ястреб и малък креслив 

орел. От 35 вида бозайници, обитаващи резервата, 6 са защитени, а 20 са включени и в 

Бернската конвенция. Територията дава убежище на сърна и елен - лопатар. 

 



         
                   Сива чапла – Ardea cinerea 

  

 Поддържан резерват “Балабана” е разположен южно от гр. Елхово по 

поречието на р.Тунджа на площ от 76,984 ха. Защитени със ЗБР са българският ендемит 

ямболски мразовец и битински синчец, включени в Червената книга на България. 

Локализирани са находища на блатно кокиче. Доминират смесените едноетажни 

широколистни насаждения, с преобладание на полски ясен, включващи в състава си 

летен дъб, полски бряст, бяла върба и бяла топола на средна възраст 60 г. 

Безгръбначният комплекс включва редки, защитени и ендемични видове - еленов рогач, 

бръмбар носорог, червена горска мравка. Херпетофауната е представена от 7 вида 

земноводни и 13 влечуги, всички включени в Бернската конвенция.  

Тук гнездят видове птици с висок природозащитен статус - черна каня, голям 

ястреб, малък креслив орел, а се срещат още малък орел, сокол орко и осояд. От 35 вида 

бозайници, обитаващи резервата, 6 са защитени, а 20 са в Бернската конвенция. 

Територията дава убежище на сърна и дива свиня, както и на 8 вида хищници - лисица, 

дива котка, чакал, язовец, невестулка, черен пор, бялка и видра. 

 

      

         

 Пролетен синчец - Scila bifollia                   Исландски лишей -  Cetraria islandica 

  

По проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани 

резервати – изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ – 



Стара Загора”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г” 

стартира изработването на седем Плана за управление на резерватите и поддържаните 

резервати.  

 

 

На територията на РИОСВ - Стара Загора, със Заповед на МОСВ, са обявени 

15 защитени зони по директивата за птиците, за опазване на дивите птици, а с Решение 

на Министерски съвет са определени 38 защитени зони за опазване на природните 

местообитания и местообитания на защитени видове живитни. 

 

   

Защитени зони в обхвата на РИОСВ Стара Загора

Защитени зони за

птиците - 15бр. 

Защитени зони за

местообитанията -

38бр. 

 
 

 

Във връзка със забраните, наложени със заповедите за обявяване на 

защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и поставени условия 

в решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие се 

осъществиха 10 планови проверки на защитени зони „Язовир Овчарица”, „Адата-

Тунджа”, „Комплекс Стралджа”, „Язовир Малко Шарково”, „Язовир Розов кладенец”, 

„Дервентски възвишения”, „Западна Странджа”, „Сакар”, „Река Блягорница”. През 

периода са осъществени и 7 извънредни проверки по постъпили сигнали, свързани с 

разораване на пасища в защитена зона „Река Тунджа – 1” – с. Бинкос, общ. Сливен, 

унищожаване на лалугерови колонии в защитени зони „Река Тунджа – 1” и „Адата – 

Тунджа” – с. Панаретовци, общ. Сливен, изсичане на дървесна растителност в 

защитени зони „Река Соколица” – с. Искрица, общ. Гълъбово и „Река Марица” – с. 

Мирово, общ. Братя Даскалови.  

За извършените проверки е съставен 1 АУАН и са дадени 2 предписания. 

 

 



2. Биоразнообразие 

  

На територията на РИОСВ - Стара Загора има три защитени местности, обявени 

с цел опазване на популациите на блатното кокиче (Leucojum  aestivum L.). Това са ЗМ 

„Дебелата кория”в землището на с. Блатец, ЗМ „Иван гьол” в землището на гр. Ямбол и 

ЗМ „Блатото” в землището на с. Палаузово. 

Защитена местност „Дебелата кория” (обща площ 15,745 ха.) е обявена е със 

Заповед № РД - 240 от 07.06.1996 г. на МОСВ, съгласно която се забраняват следните 

дейности: строителство, отводняване и други дейности, с които се изменя естествения 

облик на местността или се влошава водния режим; разораване или използване на 

земите по начин, който води до увреждане на блатното кокиче; достъпа на домашни 

животни; събиране на листо - стъблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или 

изрязване на височина, по - малка от 5 - 7 см от повърхността на земята; косене на 

тревата преди узряване семената на блатното кокиче; опожаряване на растителността. 

Защитена местност „Блатото” ( обща площ 15,446 ха) е обявена е със 

Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската 

промишленост. Съпътстващи видове са овчарска торбичка, широколист живовляк, 

гръмотрън, синя жлъчка, пролетна острица. 

Защитена местност „Иванов гьол” (обща площ 31.256 ха) е обявена е със 

Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската 

промишленост. В границите на защитената местност в отдел 109 „4” се намира 

популация на блатно кокиче, вид от сем. Кокичеви. Съпътстващи видове са ямболски 

мразовец, черноморска ведрица, пълзящо кокиче, еньовче, коприва, маточина. 

Орнигофауната е представена преди всичко от пойни птици: жълта стърчиопашка, кос, 

поен дрозд, голям синигер, червеногръдка, голямо белогушо коприварче, чинка, сойка, 

авлига. Почвата в местността е алувилна, ливадна, свежа и в миналото периодично 

заливана. 

Блатното кокиче е вид, който съдържа алкалоида галантамин, използван за 

лечение на различни заболявания на нервната система като детски паралич, парези и 

др. и е поставен под специален режим на опазване и регулирано ползване от 

естествените находища съгласно Закона за биологичното разнообразие. Ползването на 

листостъблена маса се осъществява със съгласие на собствениците и с разрешение на 

МОСВ в зависимост от състоянието на популациите и ресурсните им възможности.  



 

Блатно кокиче (/ Leucojum  aestivum L.) 

 

През месец април се извърши ежегодната оценка на популацията и ресурсните 

възможности на блатното кокиче в 3- те защитени местности - „Блатото”, „Иванов гьол” 

и „Дебелата кория”. При направените посещения в тях се констатира най- добро общо 

състояние на популацията в ЗМ „Блатото” и ЗМ „Иванов гьол” , където със Заповед на 

МОСВ № РД-325/25.04.2014г. се допусна ползване на листостъблена маса. През 2014г. 

са добити 400 кг свежа листостъблена маса само от ЗМ ”Блатото” и са събрани 8 кг 

почистени семена от находището. 

Опазването и устойчивото ползване на лечебни растения е сред приоритетите 

на направление „Биологично разнообразие и защитени територии”. Съгласно Заповед № 

РД-83/03.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите се забрани събирането от 

естествени находища на 24 вида, сред които са лечебна ружа, волски език, пролетен 

горицвет, бодлив залист, панчичева пищялка, бял риган, салеп и др. 

 

Бодлив залист (Ruscus aculeatus) 

 

  

Извършени са 37 планови и 3 извънредни проверки в билкозаготвителни 

пунктове, организирани на териториите на области Сливен, Ямбол и Стара Загора. 

Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите се извърши 

разпределение на максимално допустимите количества билки от лечебни растения под 
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специален режим на ползване през годината. В комисиите при разпределяне на 

количествата билки взеха участие представители на Държавни горски стопанства, 

Държавни ловни стопанства и общини. 

Предвид постъпилите в РИОСВ заявки от билкозаготвители, разрешените 

количества се разпределиха между билкозаготвители за областите Стара Загора и Сливен. 

От лечебните растения, през 2014 г., са събирани в най - големи количества 

билките – глог -плод; бръшлян лист; коприва лист; глог цвят; шипка плод; къпина плод; 

полски хвощ стрък; гръмотрън корен; трицветна теменуга - стрък; бреза – лист и др. 

От видовете под специален режим на ползване са добивани лазаркиня стрък, 

червен божур – цвят; иглика цвят; зърнастец кори; кисел трън плод; лудо биле – корен 

и лист и ранилист – стрък.  

 

Във връзка с изпълнение на мониторингови дейности съгласно НСМБР през 

2014 г. от експерти на РИОСВ - Стара Загора е извършен мониторинг на кафява мечка 

през пролетния сезон на територията на ДГС „Мъглиж” и ДГС „Казанлък” като се 

осъществиха три маршрута. Експерти от инспекцията взеха участие и в масирано 

обследване (мониторинг) на кафява мечка на територията на ДГС Златоград. 

 

През годината са извършени 10 проверки в „Спасителния център за диви 

животни”, гр. Стара Загора, във връзка с постъпили видове за лечение. С цел 

недопускане на търговия с екземпляри, взети от дивата природа и прилагане на 

Регламент на ЕС 338/97 се извършиха периодични проверки в зоомагазини и 

развъдници за размножаване на папагали в гр. Стара Загора и гр. Сливен.   

Във връзка с постъпили заявления за извършване на регистрация по смисъла 

на чл. 91 от ЗБР през 2014 г. са издадени общо 137 регистрационни карти за 

екземпляри, включени в приложенията на Регламент № 338/97 (ЕО) относно защитата 

на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. 

Осъществени са 2 планови проверка на Зоопарк - Стара Загора във връзка с 

условията за отглеждане на дивите животни съгласно ЗБР и се проведе 

междуведомствена проверка за издаване на лиценз на Зоопарк – Стара Загора. 

Осъществени са 6 планови проверки на вековни дървета от видовете полски ясен, орех, 

обикновен габър и чинар в землището на с. Стройно, общ. Елхово; гр. Стара Загора; с. 

Глушник, общ. Сливен; с. Турия, общ. Павел баня; с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
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