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СПИСЪК
на дървесните И НЕДЪРВЕЗСНИ ПРОДУКТИ И еКОСИСТВМНИУСЛУГИ предоставяни ОТ

ТП ДГС Пазарджик

1. Материални продукти и услуги
1. Дървесина- по Данни от ГСП и годишния план за ползване на дървесина за 2018 год.:

Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва
ха МЗ маса м3 м3 м3 м3 м3

Общо
1. По ГСП 1280,5 43953 29993 3961 8485 6057 11490
2. Год. план 810,6 29362 26403 7086 3146 315 15856
Отгледни сечи
1. По ГСП 520,4 16599 11334 1097 4116 2474 3647
2. Год. план 5082 17159 15036 3525 2261 187 9063
Възобновителни сечи
1. По ГСП 548,1 21740 15525 2858 3847 1964 6856
2. Год. план 301,6 12111 11294 3500 884 127 6783
Други сечи
1. По ГСП 212,0 5614 3134 6 522 1619 987
2. Год. план 0,8 92 73 61 1 1 10

Предвидената за добив дървесина е от различни категории и сортименти: трупи за фурнир,
трупи за шперплат, трупи за бичене, технологична дървесина, ОЗМ, дърва за огрев.

Добивът и реализацията на дървесината се извършват след проведени процедури и
определени изпълнители по реда и при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървеснигорски продукти.

Изпълнението на дейностите се осъществява при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Недървесни продукти /по данни от Горскостопанския план от 2013 г. на ТПДГСПазарджик/
. Паша - разрешената площ за паша е 12 995, 6 ха, което представлява 45,0 % от площта на ТП

ДГС “Пазарджик”.
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Размер на площта забраненаза паша ТП ДГС “Пазарджик”
Г обща Забранена % от
орско стопански площ площ общата

участъци ха за паша площ
1 ГСУ “Семчиново” 4723,7 2524.3 53.4
[1 ГСУ “Церово” 17157,9 9441.6 55.0
111 ГСУ “Црънча” 6986,2 39063 559
ТП ДГС”Пазарджик” - общо 28867,8 15872.2 55.0

Забранена е пашата на селскостопански животни в:
- култури и млади насаждения от семенен произх0д с височина до 3 метра, като по преценка на
горското стопанство може да се допуска паша на овце в млади насаждения с височина над 1.5 м,
когато не съществува опасност от увреждането им;
- гори, пожарища и други дървопроизводителни площи със започнал възобновителен процес, в които
предстои извеждането на възобновителни сечи или е възможно естественото им възобновяване;
- защитените територии, ако това е указано в заповедта на обявяването им, както и в част от
защитните и рекреационни гори.
Горското стопанство може да разрешава паша в подотдели, предвидени за залесяване, до момента на
извършване на почвопоцготовката в тях.
. Сено - в ТП ДГС “Пазарджик” не е извършван добив на сено и не е необходимо да се

предвижда занапред такъв
. Билки* - средногодишно по 15 тона билки
. Горски плодове* - средногодишно по 10 тона горски плодове

Орехи
Лешници
Трънки
Щипки
Малини
Къпини
Горски ягоди
Боровинки и др.

ЧУУУУЧУУ

. Гъби* - средногодишно по 10 тона диворастящи гъби
Манатарка
Пачи крак
Булка
Тръбенка
Челядинка
Рижика
Смръчкула и др.

УУЧУУУУ

* Тези количества имат характер на прогноза, тъй като добивът им зависи от плодоносенето,
годишните промени в климатичните условия, особеностите на климатичната среда, антропогенните
фактори и други.
. Коледни елхи и зеленина - в ТП ДГС “Пазарджик” се предвижда да се добиват коледни елхи

и зеленина от самозалесили се просеки без определено количество, което ще зависи от конкретните
условия за дадена година.

. Добив на вършина - в ТП ДГС “Пазарджик” се предвижда да се добива ежегодно по 4419
куб.м. вършина.

Не се извършва добив на селскостопански продукти.

3. Достъп до генетични
Разсадниковото производство на стопанствота обхваща три разсадника с общо произведени

116 000 броя семенищни и вегетативни фиданки за 2017 год.
Разсадниковото производство се осъществява със собствени работници, а останалите

лесокултурни дейности - след проведени процедури и определени изпълнители по реда и при
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спазване изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти.

Изпълнението на дейностите се извършева при спазване на действащата нормативна уредба.
На територията на ТП ДГС “Пазарджик” не се отглежда собствен едър или дребен добитък.
Стопанството не разполага с обработваеми земи за горскоплодни култури.

11. Регулиращиуслуги - 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.
]. Водоохранна функция - на територията на ТП ДГС „Пазарджик” във ВКС 4.1 /Единствени
източници на питейна вода/ попадат следните отдели и подотдели, посочени в Таблицата,
определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно -

битови нужди с обща площ 470,8 ха:
Таблица. Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДГС Пазарджик

Списък на отдели и подотдели, Отдели
определени като вододайни зони за ДГС

Пазарджик
Каптажи с. Варвара 18 1, 19 6
Каптажи с. Семчиново 39 е
Каптажи с. Семчиново 49 6, 50 а, 54 а, 59 1, 60 е, 62 3

Каптажи с. Ветрен дол 339 д, 343 2, 346 е

Каптажи с. Дебращица 265 д, 269 6, 273 и
16 в, 23 в, 28 а, 35 в, 37 6, 48 е, 55 д, г, 56 г, 57 ж, 64 е,

Горски чешми и кладенци
65 д, 67 в, 94 п, 96 4, 126 в, 139 и, 152 л, 157 к, 199 2,
200 в, 208 д2, 272 в, г, 273 а, 285 г, 298 6,299 в, 300 г,
311 6, 323 ж, 330 в, 336 а, 340 6, 348 1, 352 г

2. Водорегулиращата функция - на територията на ДГС ”Пазарджик” има отдели и подотдели
представляващи:

- ВКС 4. 2.3 - ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ или
попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ;

- ВКС 4.2.4 - Крайречни естествени гори от 9. реаипси1тога, 9. гооиг, Рг. охусагра, (Пти:
тгпог, П. [аеущ БаНх а1оа, А1пи5 31и11п05а, Рор01и5 а1Ъа, Р. тука, Р1а1апи5 атентат, попадащи в
заливаемата тераса на речното течение;

- ВКС 4.2.6 - Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда,
Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия,
Велека, Резовска (Българския бряг);

3. Противоерозионна функция - на територията на ДГС ”Пазарджик” има отдели и подотдели
представляващи:

- ВКС 4.3.1 - ГТ с наклон над 300 (или по-малък, при разположение под обработваеми земи,
поляни, голини, редини, които са с наклон над 100 и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 На и
пълнота над 0,6;

- ВКС 4.3.2 - Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси;

111. Културни и социалниуслуги - нематериални ползи от екосистемите
Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите.

Принцип На 5



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 - ТП ДГС Пазарджик организира съвместни дейности по залесяване
през седмицата на гората с училища, детски градини, социални центрове и др.
2. Осигуряване на условия за рекреаиия и туризъм - на територията на стопанството има изградени
навеси и беседки в местности: Св. Илия, Св. Марина, Кладенчето, Гергьова черква, Деяново дере и
др., има и туристически маршрути към хижи Равно боре, Милеви скали и Добра вода.

3. Естетична стойност на ландшафта - ВКС 2 представляват значими горски територии,
формиращи ландшафт от регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се
видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие. Отдели попадащи в обхвата
на ВКС 2 на територията на ТП ДГС Пазарджик:

1-68, 77-106, 114-152, 157, 159-205, 208-218, 222-233, 261-357, 383, 405-406, 408-413
4. Горите като източник на културни услуги, вдъхновение и принадлежност за хората, и като
среда и обект на духовна и религиозна идентичност.
. Гори и земи от горския фонд попадащи в 500 М ивица около манастирите. В района на

стопанството има два манастира:
- Св. Петър и Павел, намиращ се в землището на с. Паталеница - отдел 325 „и”
- Св. Илия, намиращ се в землището на с. Калугерово - 500 - те метра ивица около него не са

държавна горска територия.
. Гори или земи от горския фонд попадащи в 100 М ивица около параклиси, оброчища,

аязма, текета, определени по приложения списък в Приложение 6 и при консултации с
местните хора.
- аязмо, Оброчище - отдели: 18 6, г, д, 3
- параклис - отдели: 15 6, 2
- параклис - Св. Св. Флор и Лавър - отдел 273 „е”

. Гори или земи от горския фонд попадащи в границите на паметниците на културата или
в техните охранителни зони, определени по реда на Закона за Паметниците на Културата
(ЗПК)
- паметник на културата - Бенковска поляна - отдел 140 „1”

. Гори или земи от горския фонд попадащи в ивица от 100 М около територии, традиционно
свързани с провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, носещи
стойност за съхраняване на културното наследство и националните традиции посочени в
приложения списък по Приложение 6.

- събор, надпяване - местност Св. Илия, з-ще Лесичово - отдел 208 „д1”
- надпяване - местност Добра вода - отдели: 272 „1”, „9”, „10”

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД
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