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Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, 
предоставяни от ТП „ДГС Карнобат” 

 
 
 

I. Материални продукти и услуги 
Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: храна, 
дървесина и др. 

1. Дървесина – тук се посочват видовете сортименти и количествата за стопанството по 
данни от ГСП, ВКС 5 от Доклада за ГВКС, годишен план за ползване на дървесина и 
др. 
2. Недървесни продукти – тук се посочват видовете НДГП и количествата за 
стопанството по данни от ГСП, Ловоустройствен план, ВКС 5 от Доклада за ГВКС или 
областните планове,  ежегодните заповеди на МОСВ за забранени видове и квоти 
- Лечебни растения - видове и количества 
- Гъби - видове и количества 
- Лов - видове и количества 
- Паша - площи и/или брой разрешителни 
- други  
3. Достъп до генетични ресурси - семепроизводствени градини, обмяна на животински 
видове, ако има такава - дават се данни за възможно ползване през следващата година 
на семена, фиданки или продажба на живи животни. 
 
 
II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите 
Водорегулираща 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 – водоохранна и 
водорегулираща. Водоохранна функция е способността на горите да стабилизират 
повърхностните и подпочвени води на определена територия (водосбор) за дълъг 
период от време. Водорегулиращата 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 - тук се посочват видовете ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС 
- СОЗ 
- Каптажи 
- Възможности за ползването на други водоизточници 
2. Водорегулиращата функция - тук се посочват видовете ВКС 4.2 от Доклада за ГВКС, 
предстоящи залесявания или укрепващи мероприятия 
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3. Противоерозионна функция - тук се посочват видовете ВКС 4.3 от Доклада за ГВКС, 
предстоящи залесявания или укрепващи мероприятия, полезащитни горски пояси и др. 
 
 
III. 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..  

Повечето хора високо ценят красотата или естетическата стойност на различните 
екосистеми, което се отразява в широкия интерес към еко-пътеки, маршрути и 
обозначени панорамни места, както и при избора на къщи и жилища и готовността да 
се плати по-висока цена за красива гледка. 

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 стойност - посочват се зелени училища, съвместни дейности по 
седмица на гората с училища, образователни табла, образователни центрове и 
екопътеки и т.н. 
2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм - посочват се вече създадени или 
планирани нови или такива за ремонт и поддръжка: кътове за отдих, чешми, огледни 
места, екопътеки, туристически маршрути и др. 
3. Естетична стойност на ландшафта - посочват се данни от 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 - посочват се данните от ВКС 
6 от Доклада за ГВКС (параклиси, събори и т.н) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД
 
 

ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КАРНОБАТ” 
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СПИСЪК 
за  разпространение и оценка на състоянието на лечебните растения 

и допустим процент за събиране от находището за всеки вид 
на територията на ТП ”ДГС -Карнобат” 

 
      

    Приблизителна 
оценка на 

състоянието 

Период за 
възстановя- 

Година на 
последно 

Допустим 
годишен 

добив  
ВИД Местност   (район) ване на 

находището 
след 

ползуване 

ползуване 

1 2 3 4 5 6 
ГРУДКИ И ЛУКОВИЦИ 

Божур повсеместно Задоволително 2 -  
Лисичина повсеместно добро 2 -  
Минзухар есенен повсеместно Много добро 2 -  
Тъжник блатен повсеместно добро 2 -  
Див чесън повсеместно добро 2 -   

КОРЕНИ  И КОРЕНИЩА 
Бъзак повсеместно Много добро 2 -   
Бъз черен повсеместно Много добро 2 -   
Глог повсеместно Много добро 3 -   
Глухарче повсеместно Много добро 3 -   
Гръмотрън повсеместно Добро 3 -   
Девисил повсеместно Много добро 2 -   
Дилянка повсеместно  добро 3 -   
Здравец кръвен повсеместно добро 2 -   
Здравец обикновен повсеместно добро 2 -  
Къпина повсеместно Много добро 2 -  
Кисел трън повсеместно Много добро 2 -  
Киселец повсеместно Много добро 2 -  
Коприва повсеместно Много добро Х -  
Кукуряк повсеместно Добро 3 -  
Лопен повсеместно добро 3 -  
Лудо биле повсеместно задоволително 3 -  
Папрат орлова повсеместно задоволително Х -  
Папрат сладка повсеместно задоволително 3 -   
Пелин повсеместно Добро 2 -   
Пищялка повсеместно Добро 2 -   
Подбел повсеместно Добро 2 -   
Ранилист повсеместно Добро 2 -  
Сапуниче     2 -  
Синя жлъчка повсеместно Добро 2 -  
Теменуга дива повсеместно задоволително 2 -  
Троскот повсеместно Добро Х -  
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Трънка повсеместно Добро 2 -  
Чобанка повсеместно Добро 2 -  
Ягода дива повсеместно Добро 3 -  

КОРИ 
Бреза  бяла повсеместно задоволително   -   
Бряст повсеместно добро   -   
Бук повсеместно Много добро   -   
Върба повсеместно Много добро   -  
Дъб повсеместно Много добро   -  
Калина повсеместно Много добро   -  
Кисел трън повсеместно Много добро   -  
Къпина  повсеместно Много добро   -  
Леска повсеместно Много добро   -   
Мъждрян повсеместно Много добро   -   
Орех  плод повсеместно добро   -   
Черница черна повсеместно добро   -   
Ясен повсеместно задоволително   -   
Ракита повсеместно задоволително   -   

ЛИСТА 
Бреза повсеместно задоволително 1 -   
Брей повсеместно Много добро      

Бръшлян повсеместно Много добро 1 -  
Бъз черен повсеместно Много добро 1 -  
Върба – листа и 
клонки 

повсеместно добро      

Върбинка повсеместно   1 -  
Глог повсеместно Много добро 1 -  
Градински чай повсеместно добро 1 -  
Девисил повсеместно Много добро 1 -  
Дъб повсеместно Много добро 1 -  
Жиловлек 
теснолист 

повсеместно Много добро 1 -  

Жиловлек 
широколист 

повсеместно Много добро 1 -  

Здравец обикновен повсеместно добро      
Здравец зловонен повсеместно добро      
Иглика повсеместно добро      
Имел повсеместно добро 1 -  
Къпина повсеместно Много добро 1 -  
Кестен конски повсеместно   1 -  
Кестен обикновен повсеместно   1 -  
Коприва повсеместно Много добро 1 -  
Леска  повсеместно Много добро 1 -  
Липа повсеместно Много добро 1 -  
Лопен повсеместно добро 1 -  
Лудо биле повсеместно задоволително 1 -  
Люляк повсеместно добро 1 -  
Малина повсеместно задоволително 1 -  
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Маточина повсеместно Много добро 1 -  
Мащерка повсеместно Много добро 1 -  
Мента дива повсеместно Много добро 1 -  
Мечи лук повсеместно Много добро      
Орех повсеместно добро 1 -  
Овчарка хибридна повсеместно Добро      
Петров кръст 
(лилиум) 

рядко задоволително      

Репей повсеместно Добро 1 -  
Смрадлика повсеместно Много добро 1 -  
Татул повсеместно Много добро 1 -  
Теменуга дива повсеместно задоволително 1 -  

Черница повсеместно добро 1 -  

Чобанка повсеместно Добро 1 -  
Ягода горска повсеместно Добро 1 -  
Ясен повсеместно задоволително 1 -  

ПЛОДОВЕ и СЕМЕНА 

Бъз черен повсеместно Много добро - -  
Бъзовлек повсеместно Много добро - -  
Глог червен повсеместно Много добро - -  
Драка повсеместно Много добро - -   
Дренки повсеместно Много добро - -   
Елша повсеместно добро - -   
Жълъди повсеместно Много добро - -   
Кестен конски повсеместно   - -  
Кисел трън повсеместно Много добро - -  
Киселица повсеместно Много добро - -  
Мак див повсеместно Много добро - -  
Офика без дръжки няма   - -  
Трънки сухи повсеместно Много добро - -  
Шипка повсеместно Много добро - -  

ПЪПКИ 
Бреза бяла повсеместно задоволително - -  
Борови връхчета повсеместно Много добро 3 -  
Върба повсеместно добро - -  
Топола черна повсеместно задоволително - -  
Ракита повсеместно задоволително - -  

РЕСИ 
Леска повсеместно Много добро   -  

Орех повсеместно добро   -  
СТРЪК 

Бабини зъби повсеместно Много добро 4 -  
Бръшлян повсеместно Много добро   -  
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Великденче-
лечебно и 
плоскосеменно 

повсеместно Много добро - -  

Ветрогон повсеместно Много добро - -  
Вратига повсеместно Много добро -    
Върбинка повсеместно Много добро   -  
Глухарче повсеместно Много добро   -  
Гръмотрън повсеместно Много добро   -  
Еньовче повсеместно Много добро   -  
Дяволска уста повсеместно Много добро   -  
Здравец обикновен повсеместно добро   -  
Златна пръчица –
(енчец) 

повсеместно Много добро   -  

Змийско мляко повсеместно добро х -  
Имел бял повсеместно добро   -  
Камшик повсеместно добро   -  
Кантарион жълт повсеместно Много добро   -  
Кантарион червен повсеместно Много добро   -  
Киселец повсеместно Много добро   -  
Комунига жълта повсеместно Много добро   -  
Коприва  повсеместно Много добро Х -   
Коприва гръцка повсеместно Много добро   -   
Лазаркиня повсеместно добро   -   
Лайка – об, рязана, 
отсевки 

повсеместно Много добро   -   

Лудо биле повсеместно задоволително   -   
Маточина повсеместно Много добро   -   
Мащерка повсеместно Много добро   -   
Мечи лук повсеместно добро       

Момкова сълза повсеместно задоволително   -   
Оман черен повсеместно добро   -   
Овчарка хибридна повсеместно добро       
Очанка повсеместно добро   -   
Повет повсеместно добро   -   
Подъбиче – бяло, 
червено 

повсеместно Много добро   -   

Равнец  -бял повсеместно Много добро Х -   

Риган повсеместно Много добро   -   
Синчец повсеместно Много добро   -   
Синя жлъчка повсеместно Много добро   -   
Страшниче повсеместно Много добро   --   
Съсънка повсеместно задоволително   -   
Теменуга повсеместно задоволително   -   

Тинтява няма   4 -   

Хвощ полски повсеместно Много добро   -   
Шапиче повсеместно задоволително       
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ЦВЕТОВЕ 

Бъз повсеместно Много добро -    
Божур венче и 
листа 

повсеместно Задоволително 2 -  

Глухарче повсеместно Много добро   -  
Глог без листа и с 
листа 

повсеместно Много добро - -  

Кестен -див няма     -  
Лайка повсеместно Много добро - -  
Липа сребролистна 
и дребнолистна 

повсеместно добро - -  

Лопен венчета повсеместно добро 2 -  
Люляк повсеместно добро   -   
Подбел повсеместно Много добро - -   
Равнец бял повсеместно Много добро - -   
Равнец жълт повсеместно Много добро - -   
Салкъм бял повсеместно Много добро   -   
Трънка повсеместно Много добро   -   
Тъжник блатен повсеместно задоволително 2 -   

ДРУГИ 
Дръжки с цвят от 
бъз 

повсеместно Много добро Х -  

Шикалки - дъбови повсеместно Много добро Х -  
Акациеви семена повсеместно Много добро Х -  
Татул - семена повсеместно Много добро Х -  

 
 
На вниманието на ползвателите: 
Специалният режим на ползване се определя ежегодно до 10 февруари със 

заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен 
вестник” и с която директора на ДГС е длъжен да се съобрази при издаване на 
позволителни за ползване с постановения режим на ползване: 

 
Специалният режим изисква: 
1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените 

находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични 
находища; 

2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по 
райони или находища. 
 

 
Видове лечебни растения, обявени за защитени по друг закон и попадащи в 

списъка по приложението се опазват съобразно разпоредбите на ЗЛР. 
 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗЛР за диворастящите лечебни растения се забранява: 
1. сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането, независимо от 

състоянието и фазата на развитие; 
2. унищожаването и увреждането на находищата; 
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3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или 
изсушено състояние на цели растения или части от тях; събирането на семена, 
луковици, коренища и други репродуктивани органи. 

Съгласно ал. 3, се допускат изключения по ал. 2, т. 1,3,4 със заповед на 
министъра на околната среда и водите, когато екземплярите са предназначени за: 

1. проучвания на научни институции, създаване и попълване на колекции към 
природонаучни музеи, висши учебни заведения, ботанически градини и дендрариуми; 

2. създаване на насаждения за култивирано отглеждане; 
3. възстановяване на нарушени популации в естествената им среда или за 

повторното им въвеждане в природата. 
 
Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни 

растения в нарушение на чл. 14, ал. 2 и 3, се наказва с глоба до 7000 лв. 
 

В различните приложения на Закона за биологичното разнообразие- ЗБР (ДВ 
бр.77 от 09.02.2002г., изм и доп., бр. 88 от 04.11.2005г.) са включени общо 14 вида. 
Съгласно чл. 37 от ЗБР “За защитени на територията на цялата страна се обявяват 
дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3”, в което 
приложение от установените видове за проучвания район попада елвезиевото 
кокиче. От лечебните растения по това приложение не се предвижда добив със 
стопанска цел. 

Съгласно чл. 41. на същия закон “Под режим на опазване и регулирано 
ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в 
приложение № 4.”  В това приложение за района на стопанството се включват 13 
вида. По-важните от тях са червеният божур, петровият кръст, лечебната иглика, 
мъжката папрат и др. За тези видове според ал. 2 на чл. 41 “в зависимост от 
състоянието на популациите и биологичните изисквания” се определят забранителни 
мерки или разрешителни режими за конкретните видове, които определят квотен 
приницип на ползване или условията за търговия или култивиране при контролирани 
условия. 
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