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СПИСЪК 

 

на недървесни горски продукти, допустими за ползване през 2021 година 
 
 
 
 

1. Паша  
В горските територии в обхвата на дейност на ДГС "Гурково" се забранява пашата в 

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

до 3 м, защитени територии за които изрично е записана забрана в заповедта им за обявяване, в 
ГВКС – „гори във фаза на старост” и в дивечовъдните участъци, развъдници и около 

фуражната база.  
Обща площ на забранените за паша горски територии е 16777,4 ха: 

 ГСУ Лява река – 3753,3 ха; 

 ГСУ Прохода – 3688,6 ха; 

 ГСУ Сондите – 1706,8; 

 ГСУ Гурково – 4126,6 ха; 

 ГСУ Средногорие – 3502,1 ха. 

 

2. Добив на сено 
В ТП ДГС Гурково не се предвижда добив на сено от наличните поляни и ливади, във 
връзка с обстоятелството, че една част от тях попадат в териториите на защитени зони 
за природни местообитания.  

 

3.  Добив на горски плодове , билки и диворастящи гъби  
В района на стопанството съществуват добри условия за събиране на гъби, билки 

и горски плодове. Предвид това че ежегодните им количества са твърде променлива 
величина, настоящият план предвижда ориентировачни количества. Средногодишно 
може да се очаква добив на около 0,3 тона сурови билки от цвят бъз, жълт кантарион, 
бял равнец, липа, риган, мащерка и  други, около 1 тон горски плодове – малини, шипка, глог 
и други, и около 0,5 тона диворастящи гъби – манатарка, сърнела, печурка, пачи крак, трюфел 
и други. 

 Към действащият в момента ГСП на ТП ДГС Гурково, не е заложен план за добив, 
същият се разрешава с издаването на писмено позволително и събирането на такси. 
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