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Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите 

и с оглед изпълнението и спазването на Принцип 5 от националния стандарт за 

отговорно управление на горите в България . 

 

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни 

от ДГС”Селище” 

 

I. Материални продукти и услуги 

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

дървесина и др. 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. 

По ГСП за 2022 г ., Ст. маса 56830 м3. Лежаща 43400 м3.  

По Годишен план – Ст. маса 54294 м3 лежаща 41715 м3 . 

 

 

ОБЩО ПРОДАЖБА НА СОРТИМЕНТИ И СЕЧИЩЕ към 31.12.2021 г., 

 – 38187 м3. в т.ч. : По разчет 43060 м3 по сключени договори 49438м3 продажба 

38187 м3 на 89 % отчет за годината , и 4686202 лв., на 113 % . 

Общо дърводобив сключена по договори 51320 м3 , и реализирана 38187 м3 към 

31.12.2021 г ., от различни категории и сортименти, което е изпълнение на:  

трупи за бичене, обли греди, ритловици, технологична дървесина, ОЗМ, дърва за 

огрев. 
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 - Санитарни върху площ 385,45 ха ,в които са добити 3116 м3 . 

 - Принудителни – върху площ 3739,3 ха в който са добити -7640 м3.  

- Пробирки върху площ -249,4 ха , в кито са добити -16606 м3 .  

- Прореждане върху площ -13,0 ха , в кито са добити -998 м3. 

По плановете за пашата-какво е дадено по ГСП площта и брой животни по землища от 

„Плановете за паша” за последните три години :  

-Медени поляни-2648,0 ха,714 бр. ,едър добитък и 7044 броя дребен . 

-Побит камък-3643,0 ха,1006бр , едър добитък и 10093 броя дребен . 

-Сърница-6677,0 ха,3057бр. едър добитък и 11456 броя дребен . 

Това са разрешени площи за паша и допустимия добитък за всяка от последните три 

години . 

Билки ,гъби и други странични ползвания-какво е дадено по ГСП: гъби-14-тона и сено 

80 тона, и какви разрешителни сте издали през последните три години: 2015 г 

 

 

- Гъби 0,700 тона, сено - 3,820 тона, 2016г.- гъби 2,264 тона, сено 12,400тона, 2017г., 

гъби 1 ,640 тона, сено 2 тона. Регистрирани изкупвателни пунктове-фирма, землище-

няма регистрирани изкупвателни пунктове. За лова основни данни от 

Ловоустроиствения проект-видове дивеч, брой ловни дружинки и взаимоотношението с 

тях. 

1. 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 

От всички видове лечебни растения:  

•  многогодишни тревисти растения – глухарче, репей, тревист бъз, коприва, бял 

равнец, жълт кантарион, ружа, мента, лудо биле, живовляк и др.;  

•  храсти и дървета – върба, бреза, конски кестен, глог, шипка, трънка; хвойна, 

мащерка, малина, къпина, боровинка, смрадлика и др.;  

•  са едногодишни растения – лайка, мак, синчец, очанка и др.;  

•  са двугодишни тревисти растения – червен кантарион, пресечка, лечебна комунига.  

Сред най-събираните и търгувани лечебни растения са: 

 • диворастящите видове – шипка, коприва, глог, липа, трънка, бъзак, хвойна, глухарче, 

къпина и др.;  



• култивирани – кориандър, лавандула, маслодайна роза, маточина, мента, лайка, 

дилянка, бял трън, резене и др. 

- Гъби - видове и количества. 

За 2021 г такси позволителни за гъби : 

Беслет – 58 ЕООД такси позволителни за гъби- 360 лв .  

Джемиле Фунги ЕООД такси позволителни за гъби- 360 лв .  

 ЕТ Билял Али 89 такси позволителни за гъби- 360 лв . 

ЕТ РАМ – Р. Ибишев такси позволителни за гъби- 360 лв . 

Ферекс ЕООД такси позволителни за гъби- 300 лв . 

 

- Лов  видове и количества . 

 В района се ловува на диви свине, глухари, сърни и други. Река Доспат, с 

многобройните си притоци, и язовир “Доспат”, създават добри условия за развитие на 

риболова, както със спортен така и с промишлен характер. От голямо значение за 

населението на общината са също са защитно- водоохранните, противоерозионните и 

рекреационните функции на горите. Дива свиня , сърна , заек , глухар , благороден елен 

, лисици , дива котка .Като отстрелянo за 2021 г един брой ползване на дива свиня 

изпратената проба , за АЧС  е с отрицателен резултат .За 2022г ., също има един брой 

отстреляно , за АЧС с отрицателен резултат . 

Извършените горскостопански дейности на територията на ТП ДГС „Селище ” през 

2021 година са в следните основни направления: лесокултурни дейности, дърводобив, 

добив на недървесни горски продукти, поддръжка и ремонт на горски пътища.  

2.Извършените лесокултурни дейности са както следва:  

 Изграждане на 7000 л. м. лесокултурни прегради . 

  - Поддържане на стари минерализовани ивици със собствена техника и собствени 

работници –10700 л . м . 

 Недървесни горски продукти: 

- Издадени за паша – 9 броя позволителни .  

- Издадени за гъби – 5 броя позволителни . 

- Продадени са 210 кг .плод от арония на стойност 315 лв . 

- Издадени документи за   забрана на паша площ – 55075 дка . 

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 . 

В България за ГВКС се считат всички горски територии попадащи в рамките на 

санитарно-охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, 

определени по реда на Наредба 3 от 2002г. 

- Каптажи 

- Възможности за ползването на други водоизточници 

- СОЗ 

За ВКС се считат също и горски територии попадащи в близост до източници за 

питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални СОЗ. За територията на  

ТП ДГС”Селище” в тази консервационна стойност попадат следните отдели и 

подотдели: ДГС ,, Селище “ Отдели Площи на отделите Вододайни зони , 

Водохващания за питейни цели Вододайна зона на река Каптажи гр.Сърница 

231,248,255,256,259,274,276,297,298,303,306,307 653,4 Каптажи с. Побит камък. Горски 

чешми , и кладенци  в следните отдели :  

 6,10,18,22,23,54,79,163,136,142,144,145,189,263,284,287,293,297,299,30 

2,303,310,312,316 .  

ВКС 4.1 Гори единствени източници за питейна вода , съгласно „Националното 

ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност”, включва 

следните отдели и подотдели:  

131 а; 216 в; 217 в; 231 б; 248 з; 255 б; 256 л; 258 е; 259 в; 274 в; 275 б; 276 б; 278 а, б, в; 

279 б, в; 281 б; 284 г, д; 286 б; 297 в; 298 б; 299 б; 302 в; 303 ф, я; 304 г, д; 306 и, к, м; 

307 г - с обща площ 332.3 ха, от която залесена 332.3 ха. Включените горскостопански 

единици са определени въз основа на интервюта с персонала на стопанството. 

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 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) .Една гора може да се обяви за ГВКС, 

ако притежава или осигурява стойности, без които местната общност би претърпяла 

драстична промяна в културата, или за които общността няма алтернатива. Съгласно 

нормативната уредба в страната около 40 000 обекта на културно-историческото 

наследство в България имат статут на паметник на културата. В същото време в горски 

територии съществуват и важни за културата и историческата памет на местните 

общности места, които не са описани от държавните органи. Поради спецификата на 

социално-икономическите условия в България, развитието на разнообразни форми на 

туризъм (екотуризъм, познавателен туризъм, пешеходен туризъм, фотолов и др.), пряко 

свързани с горските територии е от ключово значение за много от местните общности, 

вкл. за поощряване и запазване на местните традиции и култура. 

 В този смисъл във ВКС 6 са включени и горски територии от значение за туризма, 

когато той подпомага и поощрява запазването на местните традиции, бит и култура. 

ВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички: 5. Горски територии в 500 м ивица 

около религиозните обекти от Приложение 7; 2. Горски територии в 100 м ивица около 

манастири и други религиозни обекти извън Приложение 7 (църкви, параклиси, 

оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни средища, археологически 

паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на духовността, традициите, 

историческата и културната памет, определени при консултациите с местните хора; 6. 

Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с 

провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване 

на културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с 



местните хора; 7. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно 

наследство (паметниците на културата) или в техните охранителни зони; 8. Горски 

територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка страна на 

пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути и 

немаркирани, но често използвани туристически пътеки. 9. Горски територии в 50 м. 

ивица около туристически обекти, както и горски територии с изключителна 

естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични дървета или малки групи дървета 

– напр. вековни или забележителни дървета), чешми, беседки, образователни 

маршрути, и др. важни за туризма и образованието места, определени при 

консултациите с местните хора и активни в района туристически групи, сдружения и 

компании.  

В ТП ДГС „Селище” няма наличие на това ВКС. 

 

 

 

 

    Дата : 14.04.2022 г . 

                                                                        Изготвил :………………. 

                                                                           /  инж.А.Нисан – лесничей / 


