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Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистеми услуги, предоставяни от 

ТП ДГС „Сливен” 

 

I. Материални продукти и услуги: 

 

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите – храна, дървесина и 

др. 

1. Дървесина – видовете сортименти и количествата за стопанството по данни от ГСП, са 

следните: 

- Общият размер на предвиденото ползване по ГСП е 67 915 куб.м3 ст.маса без клони; 

Предвидено годишно ползване на ха – 37 куб.м3. 

Процент от запаса – 1,33% 

Процент от прираста – 80 % 

 

2. Недървестни продукти – НДГП и количества за стопанството по данни от ГСП, Ловно 

устройствен план, ВКС 5 от Доклада за ГВКС или областните планове, ежегодните заповеди на 

МОСВ за забранени видове и квоти, са както следва: 

 

Сено 

- В района на ДГС Сливен не проектирано добив на сено.От стопанството отчитат добиви от 1,2 тона 
средногодишно. 
 

Лечебни растения, горски плодове и гъби 

 

- добив на гъби - предвиждат се 1000 кг средногодишно, а е отчетен добив от 1 962 кг. 
 

-горски плодове - при предвидени 1 000 кг. годишно от стопанството отчитат добив от  8 960 кг. 

 

-липов цвят - стопанството отчита добив от 2 100 кг. при проектиране 5 000 кг. 
 

-листников фураж - при проведени 0,4 куб.м3 средно годишно от стопанството отчитат 4,4 куб.м3 

 

Паша – с обща площ 15 135,5 ха. 

 

Освен добивите по тези показатели от стопанството отчитат осигуряване на: 

- 84 бр.места за пчелини средногодишно. 

- добив на декоративни фиданки – 306 бр. 
- дрянови пръчки – 270 бр. 



- вършина - 34,6 куб.м и др. 

 

 

 

 

Лов – По ГСП /Ловностопанско устройство/ 

Възмоможно ползвание за целия период: 
 

– Благороден елен – 120 бр. 

– Сърна – 870 бр. 
– Дива свиня – 6070 бр. 

– Заек – 32730 бр. 

– Яребица - 26930 бр. 
– Планински кеклик - 2280 бр. 

– Фазан - 6 620 бр,. 
– Вълк - 2 800 бр. 

– Чакал - 10 180 бр. 

– Лисица- 7 550 бр. 
– Бялка - 2 670 бр. 

– Язовец - 3 130 бр. 

– Черен пор - 680 бр. 
– Скитащи кучета- 3 480 бр. 

– Скитащи котки - 1 230бр. 
– Сврака - 16 310 бр. 

– Сива врана - 9 800 бр. 

– Посевна врана-12 670 бр. 
– Чавка – 4 910бр. 

 
Регулиращи услуги – ползи от процесите в екосистемите. 

 

Водорегулиращата 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 – водо охрана и водорегулираща. 

Водоохрана функция е способността на горите да стабилизират повърхностните и подпочвените 

води на определена територия / водосбор / за дълъг период от време. 

Водо регулиращата 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 – приведени забрани и ограничения,съгласно наредбата за санитарно 

– охранителните зони. 

2. Водорегулираща функция – описани са площите по видове ВКС 4.2 от Доклада за ГВКС. 

3. Противоерозицонна функция – описани са видовете площи във ВКС 4.3 от Доклада за ГВКС. 

 

II. 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. 

 

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 дейност – през годините предвиждаме и провеждаме съвместни дейности по 

седмицата на гората и други прояви с училища от гр. Смолян и на територията на Община 

Смолян. 

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм 

3. Естетична стойност на ландшафта – посочени са като данни във ВКС 2 от Доклада за ГВКС. 

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

среда и обект на духовна и религиозна идентичност – описани са като ВКС 6 от места за 

провеждане на събори и др. 

 

 
Изготвил …../п/……..  
/Неделчо Неделчев/ 

  

*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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