
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

предоставяни от ТП "ДЛС-ТРАКИЯ"

I. Материални продукти и услуги

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

1. Дървесина.

Наличният горски ресурс като дървесен запас за ТП "ДЛС-Тракия" е 5 004 341 куб.м., 
средногодишното ползване предвидено по ГСП е 63 694 куб.м стояща маса. Общия размер на 
предвиденото ползване по видове сечи и площи е както следва:

Видове сечи Площи, ха Ползване, 
стояща маса, 

куб.м.

Ползване, лежаща 
маса 

куб.м.

Възобновителни сечи 608,5 34527 2806
В т.ч.
Иглолистни 433,7 27874 19756
Широколистни 738,7 35820 28610

В т. ч. Възобновителни сечи във 135,6 15305 12052
високостъблени гори

В т. ч.
Иглолистни 96,28 11106 8595

Широколистни 512,2 4199 3457
Отгледай сечи 523,6 27090 18596
В т.ч.
Иглолистни 321,04 15760 10375
Широколистни 202,5 11330 8221
Санитарни сечи 40,3 2077 1703
В т.ч.
Иглолистни 16,41 1008 786
Широколистни 23,9 1069 917
Общо годишен план за ползване 1 172,4 63 694 48 366
В т.ч.
Иглолистни 433,7 27874 19756
Широколистни 738,7 35820 28610

От наличния горски фонд през следващите 10 години се предвижда за отсичане на горска маса с 
клони, от която трябва да се получат следните основни групи продукти:

1. Едра строителна дървесина - 46 655 м3
2. Средна строителна дървесина - 31 076 м3
3. Дребна строителна дървесина - 25 273 м3
4. Дърва за огрев - 52 689 м3
5. Използваема вършина - 523 м3
6. Отпад - 47 062 м3

2. Недървесни продукти.

По ГСП „Кричим” е предвиден възможен добив на 5000 кг. гъби годишно /предимно манатарка и 
др./ От билките е възможен добив на жълт кантарион -  до 1 000 кг. средногодишно, както и в по-малки



количества липов цвят и др. От горски плодове : боровинка - до 1500 кг., шипка - по 20 ООО кг., къпини - 
по 2500 кг., малини - по 4000 кг., диви ягоди - по 2500 кг.

По ГСП „Чекерица” и ГСП „Тъмраш” не са посочени количествени показатели за добив на гъби, 
билки, плодове и др., но е възможен добив в количества, които няма да се отразят неблагопрятно на 
популациите и спазването на квотен режим за тези за които има съгласуван такъв.

Територията на стопанството се използва за паша. Представена е информация по населени места 
за ползването на пасищата по плановете за паша.

Землище Площ, Дка Едър добитък Овце Свине

гр. Брезово 1767 50 485 0

с.Бабек 2608 115 523 0

с.Зелениково 9352 405 1895 0

с.Розовец 3674 158 715 0

с.Тюркмен 31 0 15 0

с.Чехларе 2047 92 386 0

с.Чоба 329 15 67 0

с.Борец 110 0 55 0

с.Върбен 7575 350 1392 0

е. Дрангово 33 0 16 0

с.Златосел 3344 150 634 0

с Отец Кирилово 10 5 0 0

с.Пъдарско 10 55 0 0

с.Свежен 11601 510 2240 0

с.Стрелци 961 52 135 0

с.Сърнегор 5335 255 910 0

гр.Кричим 8191 215 2238 0

гр.Перущица 9970 307 2507 0

с.Скобелево 1387 40 364 0

с.Устина 5716 179 1422 0

3. Генетични ресурси

- Достъп до генетични ресурси - на територията на ловното стопанство съществува една 
семепроизводствени градини от бял бор с площ от 5,0 ха, от която средногодишно се добиват около 6,5 
кг семена. Същите се предоставят по съответният ред както на физически, така и на юридически лица, 
но предимно е с цел попълване генетичният фон от семена на РБългария. Наличие на СБ - 48 бр.

За поддържане на генетичното и биологичното разнообразие е развито основното направление в 
ловностопанската дейност на стопанството - фермерното производство на дребен пернат дивеч - фазани,



яребици и кеклици. Годишно се произвеждат 14000 - 15000 броя птици, от които 6000 - 7000 броя се 
разселват в природата от населението, ловното ни стопанство, ловни дружества или други ловни 
стопанаства. Една от целите на изградената База за интензивно стопанисване на дивеча в ЛСУ "Виница - 
Градина" е възстановяване и поддържане на популацията на дивия заек.

4. Ползване на дивеч.
Разпределението на площа по ловностопански райони е както следва:
В ТП „ДЛС-Тракия” са обособени следните държавни ловностопански райони (ДЛС): 

„Чекерица”, „Тъмраш - Кричим - Петвар” и „Виница - Градина”.
На територията на стопанството са обособени и 30 бр. ловни района на ловнорибарските 

дружинки ЛРД "Средногорец" гр. Брезово (24 бр.) и СЛРД "Сокол" гр. Пловдив (6 бр.).
Видове дивеч, които се срещат на територията на ТП "ДЛС-Тракия":

- Едър дивеч - Благороден елен, Елен лопатар, Сърна, Муфлон, Дива свиня, Дива коза, Мечка, 
Глухар, Дива пуйка.

- Дребен дивеч - Див заек, Нутрия, Катерица, в това число пернат - Фазан колхидски, Яребица, 
Пъдпъдък, Гривек, Гургулица, Гугутка, Дива зеленоглава патица, Барнета зимно и лятно, Кеклик, Бекас, 
Бекасина.

- Хищници - Чакал, Лисица, Белка, Черен пор, Дива котка, Язовец, Златка, Видра, Невестулка.
От тях е предвидено ползване от следните видове дивеч:
- Едър дивеч -  Благороден елен, Елен лопатар, Сърна, Дива свиня.
- Дребен дивеч - Див заек, Фазан колхидски, Яребици.

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 

Вододайнизони:
за с. Свежен, с. Бабек, е. Розовец, с. Чоба, с. Чехларе на площ 2054,1 ха, 
за гр. Перущица, гр. Кричим, с. Устина на площ 219,2 х а , 
за „Тъмраш” на площ 5201,6 ха

Водохващания за питейни цели СОЗ около язовир „Свежен” на площ от 4,3 ха 
Вододайна зона на река "Радина река" за е. Розовец на площ 4,4 ха 
Вододайна зона на река "Керска" за с. Чехларе на площ от 5,4 ха
Вододайна зона на река "Гърково дере", река "Средока", река "Мандово дере", река "Лясково дере" за с. 
Свежен на площ от 14,7 ха
Вододайна зона на река "Бабешка" за с. Бабек на площ от 10,0 ха
Каптажи -  с.Чоба 6 бр. на площ от 2,6 ха
Каптаж „Синката” на площ от 25,6 ха
Каптаж „Свети Врач” на площ от 39,0 ха
Каптаж „Кошовете” на площ от 0,1 ха
Каптаж на площ от 1,0 ха
Каптажи 5 бр. и СОЗ на площ от 146,7 ха: "Кънчев чучур", "Груевица", "Дизовото", "Буковик1", 
"Буковик2".

2. Водорегулиращата функция - тук се посочват видовете ВКС 4.2 от Доклада за ГВКС, предстоящи



залесявания или укрепващи мероприятия

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 о отпичитегтни черти на окопната среда

1. Образователна стойност - през годините предвиждаме съвместни дейности за "Седмицата на 
гората" и други прояви - посещения на ученици и студенти от учебни заведения с цел запознаване на 
местни природни дадености, повишаване на квалификацията им. ТП "ДЛС-Тракия" и СОУ "Хр. 
Смирненски" гр. Брезово работят по международен проект "С поглед на бъдещето - училището има 
смисъл". Целта е изграждане на патньорство между училището и професионалната общност за 
мотивиране и подпомагане на учениците при тяхната бъдеща професионална реализация. С учениците от 
същото училище провеждаме и други инициативи като "Лесовъд за един ден" и други.

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм - Стопанството разполага с два ловни дома и 
една ловна хижа, които освен за ловен туризъм се използват и за алтернативни на ОЛТ форми на туризъм 
- културен, екотуризъм, екстремен туризъм и др. Разнообразие от туристически маршрути, екопътеки, 
кътове за отдих, чешми.

3. Естетична стойност на ландшафта - посочени са като 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 - описани са като ВКС 6 от Доклада за ГВКС.

вт/вт




