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  Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

предоставяни от ТП”ДГС-Михалково” 
 

 

I. Материални продукти и услуги 

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: храна, дървесина 

и други. 

1. Дървесина – видове сортименти и количествата за стопанството по данни от ГСП(2012) са 

следните: 

- Общ размер на предвиденото за десетилетието ползване по ГСП(2012)  е 316825куб.м. 

(ст.маса с клони) от които: ЕСД-115655 куб.м., ССД-54075куб.м., ДСД -5600куб.м., Дърва и ОЗМ- 

83660 куб.м. 

Нормите на годишно ползване по ГСП(2012),по видове сечи са както следва: 

- Възобновителни сечи –  16358куб.м ст.маса с клони 

- Отгледни сечи – 15070куб.м ст.маса с клони 

- Санитарни сечи – 254куб.м ст.маса с клони 

ОБЩО:  -  31682куб.м 

 

2 . Недървесни продукти – НДГП и количествата за стопанството по данни от ГСП(2012), 

Ловоустройствения план, ВКС 5 от Доклада за ГВКС или обласни планове, ежегодни заповеди на 

МОСВ за забранени видове и квоти са както следва: 

 

- Лечебни растения – 1000кг/год. от бъз липов цвят, жълт кантарион, риган, мащерка, равнец 

и др. 

 

- Гъби – около 1500 кг/ год. от манатарка, сърнела, печурка, пачи крак и др. 

 

- Горки плодове – 3000 кг/год. от боровинки, къпини,малини, шипка, глог и др. 

 

- Пашауване – списъка  на подотделите горска територия-държавна собственост  забранени 

за паша са посочени в ВКС 5 от Доклада за ГВКС 

 

- Видовете дивеч, който се среща на територията на ТП”ДГС-Михалково” са: благороден 

елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, мечка, глухар, заек, яребица, планински 

кеклик, вълк, лисица, дива котка, бялка, язовец, черен пор, скитащи кучета, скитащи котки, сврака, 

сива врана, посевна врана. 

 

3. Достъп до генетични ресурски – семепроизводствена градина – добив на 700 

кг/год. шишарки от бял бор от един брой семепроизводствена градина. 

 

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. 
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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 

-Вододайни зони - описани по подотдели в отделен списък в ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС. 

-Каптажи - описани по подотдели в отделен списък в ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС. 

- Възможности за ползване на други водоизточници – горски чешми и кладенци  в ДГТ 

,описани по подотдели в отделен списък в ВКС 4.1 от Доклада за ГВКС. 

2. Противоерозионни функции – описани по пдотдели и  площи в ВКС 4.3 от Доклада за 

ГВКС. 

 

III. Културни и социални услуги – нематериални ползи от екосистемите 

 

Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите.  

Гората, красива, величествена, но и тайнствена, тя е място, където човек намира покой и 

закрила. Горските комплекси със здравните си и украсни функции създават приятни условия за 

отмора и почивка, чрез различни форми на туризъм.  С цялото си разноообразие са източник на 

творческо вдъхновение в различни сфери. 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. Хората ценят чувството си за 

принадлежност към родния край, което е свързано с отличителни черти на околната среда. 

1.Образователна сфера – през годините предвиждаме и провеждаме съвместни дейности по 

случай „Седмица на гората”, и други прояви „Есен в гората” с ученици от всички населени места в 

териториалният обхвта на стопанството. 

2.Осигуряване  на условия за рекреация и туризъм - На територията на стопанството 

съществува стар римски път преминаващ през местности „Персенк“  и „Мезаргедик“. 

3.Естетическа стойност на ландшафта - посочват се данни от ВКС 2 от Доклада за ГВКС. 

4.Горите като източник на културни ценности, ресурси, местообитания и ландшафти от 

глобално и национално значение, вдъхновение и принадлежност на хората, и като среда и обект на 

духовна и религиозна идентичност – описани са като ВКС 6 от Доклада за ГВКС – параклиси, 

беседки с чешми използвани за отдих и туризъм и др. 
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