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СПИСЪК 

на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от 

ТП „ДГС Златоград” 

 

I. Материални продукти и услуги 

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

дървесина и други. 

1. Дървесина – Ползването на дървесина на ТП „ДГС Златоград” за 2020 година 

е: 

 

Показатели 
Площ, 

ха 

Ст. маса 

m
3 

Лежаща 

маса 

m
3 

Едра СД 

m
3 

Средна 

СД 

m
3 

Дребна 

СД 

m
3 

дърва 

m
3 

По ГСП  1346 50004 39882 3626 12459 3594 
 

16738 

Годишен 

план 
614,6 26123 20550 2452 6686 728 

 

10684 

 

2. Предлагани недървесни продукти: 

-Лечебни растения – Събирането на лечебни растения за лично ползване е 

разрешено. По ГСП няма определени количества. Единствено лечебни растения, за 

които има определени квоти за ползване става съгласно Заповед на министъра на 

околната среда и водите. 

- Гъби – Няма определени количества по горскостопанския план на ТП „ДГС 

Златоград”. Събирането на гъби става след издаване на писмено позволително и 

заплащане на такса за издаването му. Находищата на билки и горски плодове попадат в 

райони, където е невъзможно да се предвидят конкретни количества за нормалното провеждане 

на тези странични горскостопански мероприятия поради сезонния характер на суровините. 

Освен това находищата попадат и в горски територии със смесена (недържавна) собственост, 

където контролът е силно затруднен. 

- Лов – Стопанисването на дивеча е предоставено на две ловно-рибарски сдружения: 

ЛРС „Мадан”- гр.Мадан и ЛРС „Сокол”- гр.Смолян. В района на дейност на ТП „ДГС 

Златоград” има обособени 9 броя ловни дружини: ЛД „Златоград”, ЛД „Мадан”, ЛД 

„Неделино”, ЛД „Средногорци”, ЛД „Шаренка”, ЛД „Върбина”, ЛД „Фабрика”, ЛД „Средец” и 

ЛД „Ерма река”. Взаимоотношенията между ТП „ДГС Златоград” и Ловните сдружения, 

относно стопанисването и ползването на дивеча, са уредени чрез договори.Въз основа на 

пролетната таксация ще се определи плана за ползване за 2020 г. 

-Паша – Пашата е разрешена в горските територии. Ежегодно се определят 

землищата и местностите, в които се забранява паша със заповеди на кметовете на 

общините Златоград, неделино и Мадан- 

3. Достъп до генетични ресурси – На територията на стопанството са регистрирани 

10 семенни бази за добив на семена от бял и черен бор, обикновен бук, зимен дъб и 

зелена дугласка. 
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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. 

ТП „ДГС Златоград”предоставя следните регулиращи услуги: 

 

1. Водоохранна функция – За територията на ТП „ДГС Златоград”определени 

като вододайна зона са отделите и подотделите, предоставящи възможност за снабдяване на 

населените  места с вода за питейно-битови нужди. 

-Вододайни зони – 5802,2 ха ха; 

-Каптажи, чешми 

ДГС Златоград Отдели, подотдели  Площ 

Каптажи  

с.Кушла,общ.Златоград 

 

с. Буково, общ.Мадан 

 

с.Цацаровци, 

общ.Златоград 

с.Старцево, 

общ.Златоград 

 

с.Кундево, 

общ.Неделино 

 

с.Върли дол, 

общ.Неделино 

 

152-г 

 

322-1; 359-п,2 

 

10-е 

 

 

19-н 

 

 

258-з, 308-и 

 

 

226-д 

 

16.1 ха 

 

0.5 ха 

 

10.7 ха 

 

 

4.8 ха 

 

 

13.3 ха 

 

 

6.4 ха 

Чешми и кладенци в 

горски територии 

21-ж; 110-д, м;250-и;248-щ; 311-

л,и; 205-б, 209-у; 213-ж;340-б; 

374-в; 375-а; 375-е; 408-и; 415-т; 

432-ш 

 

142.8 ха 

 



2. Водорегулиращата функция – за стопанството такава функция изпълняват, 

следните видове гори: 

-Крайречни естествени гори от Alnus glutinosa, попадащи в заливаемата 

тераса на речното течение. 

-Гори в 100 метровата ивица на река Арда. 

-Горски терироии попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовир 

Златоград. 

 

3. Противоерозионна функция изпълняват: 

-Горските територии с наклон над 30
о
 (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10
о
 и 

дължина по - голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6. 

-Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията. 

 

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.  

          Необходимо е да бъде оценена красотата или естетическата стойност на 

различните екосистеми, което може да бъде отразено в популизиране на екопътеки, 

маршрути и обозначени панорамни места с красива гледка. 

          Горите, с цялото си разнообразие, са богат източник на творческо вдъхновение в 

много сфери – изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други.  

         В ТП „ДГС Златоград”може да бъдат използвани културни и социални услуги с: 

1.  Образователна стойност – залесяване с детски градини и училища в 

териториалния обхват на стопанството, образувателни мероприятия за деца от всяка 

възраст. Участва в европейската програма Студенски практики, давайки възможност на 

студенти от Лесотехническия университет да карат стажове в структурата на 

стопанството. Има обособени голям брой  екопътеки и туристически маршрути, които 

са предпочитани и посещавани от  туристи от цяла България. 

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм: 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

Екопътека „Света Неделя” (Златоград - Параклис "Св. Неделя")  

Екопътека „Еко - ехо” (Златоград – Семеен хотел „Панорама” )  

Екопътека „Планинска прегръдка” 

Екопътека „По стъпките на Делю Хайдутин” 

Велоалея „Връх св. Атанас”  

Велоалея „Язовир Златоград” 

Велоалея „Златоград – вр. „Св. Неделя” – Старцево – Тракийско светилище Белите камъни” 

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - ВР. „СВ. НЕДЕЛЯ” – дължина 633 м в отдел 205 

ЕКОПЪТЕКА КЪМ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ПЕЩЕРА ГОДУМОВА ДУПКА”, дължина 930 

м в отдел 243 

„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА РИМСКИ ПЪТ – ОМАРЕВ ДОЛ”, дължина 830 м в отдел 211. 

„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА  мест. ЗИКОВО БЪРЦЕ – мест. ГАБЪРА”, дължина 1307 м в 

отдели 251 и 252. 



 „ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТ. „ГЪРКАВЦЕ” – МЕСТН. „ГРЕБЕНАР в отдели 210 и 

211. 

„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СЕЛО КРАЙНА  – МЕСТНОСТ „ГАБРОВОТО” , в отдел 259. 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ЗИКОВО БЪРЦЕ” - местн. „КРУШКИТЕ” , в отдел 252. 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ГРЕБЕНАР”  НЕДЕЛИНО – ОМАРЕВИ КОЛИБИ, в отдел 

210. 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ – СТОЯНОВО“, в отдел 204 

„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ“ – МЕСТНОСТ 

„КОРИЯТА“, в отдел 207. 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО - МЕСТНОСТ „ХАЛВАДЖИЕВО“ (ЧЕКАРЕ), в 

отдел 203. 

„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА гр. НЕДЕЛИНО – местност „СВ. ИЛИЯ“, дължина 1000м, в 

отдели 243, 244. 

 

ОБЩИНА МАДАН 

Екопътека „Шаренка-Черното ропе” – в отдел 415 

Екопътека „село Върба-крепостта Кичикая-Трите скални светилища” – в отдели 409 и 410 

Екопътека „село Мъглища-пещера Дупка” - в отдел 431 

Екопътека „село Арпаджик - Конската глава – село Лещак” - в отдел 340 

 

ЧЕШМИ И БЕСЕДКИ - 21-ж; 110-д, м;250-и;248-щ; 311-л,и; 205-б, 209-у; 213-ж; 340-

б; 374-в; 375-а; 375-е; 408-и; 415-т; 432-ш 

      3. Естетична стойност на ландшафта -  Всички гори на територията на Държавно горско 

стопанство Златоград отговарят на този критерии, разглеждани в пространството на целия 

родопски масив. 

    

 

                                                           

ДИРЕКТОР:………… ……….. 

            /инж.Съби Димитров/ 

 

 

 


