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Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 
предоставяни от ТП „ДГС-Шумен“ 

 
I. Материални продукти и услуги. 

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: лечебни растения, 
недървесни горски продукти, дървесина и др. 
1.  Дървесина - предвидените по данни от ГСП от 2018 год. са заложени следните видове 
сортименти и количества: 
-  Предвиденото средногодишно ползване по ГСП е 32177м3 лежаща маса. За 2018 год са 
планувани 29162м3 от тях: Едра- 1875 м3; Средна-5411 м3; Дребна - 1025 м3 и Дърва-20851 м3. 
- Добиват се трупи от цер, дъб, липа, габър, топола и акация, минни подпори, колове, 
технологична дървесина, ОЗМ и дърва за огрев.  

Планираните за 2018 година добиви са посочени в Годишния план за ползване на дървесина на 
ТП“ДГС-Шумен“  и са качени на сайта на стопанството в раздел „Горска сертификация“. 
2. Паша - Отделите забранени за паша в ДГТ се определят със заповед на кмета на Община - 
Шумен за всяка календарна година. Размерът на разрешената площ за паша в ДГТ е 4117,0ха, а 
допустимия брой добитък е 3880 бр. за едър или 8230 бр. дребен добитък или комбинацията от тях. С 
цел опазване на екосистемите и дивечови местообитания е забранена пашата в ПП“Шуменско плато“ 
и ДУ с.Ивански. 
3. Добив на НГП и лечебни растения – По ГСП на ТП“ДГС-Шумен“  няма определени количества 
недървесни горски продукти. Добиват се определя по прогнозни количества и в зависимост от от 
климатичните условия. Разрешителни за добив на лечебни растения и НГП се издават за следните 
количества: 

Вид на НГП Мярка Количество 
     Цвят липа кг 86800 
     Листа липа кг 7500 
     Коприва - стрък кг 13000 
     Цвят глог с листа кг 5000 
     Цват бъз кг 2500 
     Змийско мляко - стрък кг 3000 
     Мащерка - стрък кг 4000 
     Очанка стрък кг 2000 
Репродуктивни материали - леска бр. 2000 
4. Лов - на територията на стопанството има богато разнообразие от представители на 
фауната имащи пряко или косвено значение за развитието на ловното стопанство в района на 
ТП“ДГС-Шумен“. 

Основен вид дивеч които е обект на лов на територията на стопанството е дивата 
свиня и дребен пернат дивеч.  

От хищниците се предвижда ползване на скитащи кучета, чакал, лисица, черен пор, 
язовец и др. Популацията на заека, е под допустимия запас поради което не се предвижда 
отстрел. Ограничен е отстрела на сърната 

Ловната територия на ТП“ДГС-Шумен“ се стопанисва от ЛРД на Сдружение „Сокол –
Шумен“ и ЛРД с.Салманово от Сдружение „Велики преслав“. 

ДДУ „Ивански” се стопанисва  от  „Автомагистрали Черно море” АД по сключен договор от 



2009г. 
 

II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите. 
 1.Водоохранна и водолегулираща функция. 

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. 

Вододайни зони - 19 бр. 
 Гори с решаващо значение за водния отток - 3 бр. 
 Горски чешми и кладенци - 26 бр. 

В Доклада за ГВКС на ТП ДГС - Шумен са посочени подробно горите и местата по отдели 
отговарящи на посочените горе категории. 

 2.Противоерозионна функция. 

В Доклада за ГВКС на ТП“ДГС-Шумен“ са посочени подробно отделите и площите на горите 
с наклон на терена над 25°, гори на ерозирани терени, гори създадени върху нелесопригодни 
площи и курортни гори. 

На територията на стопанството през текущата година няма предвидени залесявания, 
укрепващи мероприятия 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. В обхвата на ТП“ДГС-Шумен“ е ПП“Шуменско плато“ – най посещаваното 
място от туристи, природолюбители, парапланеристи, колоездачи и др. граждани от региона и страната. 
На територията на парка се намират два туристически обекта – Мемориал „1300 години България“ и 
„Шуменска крепост“, пещерите „Бисерна“ и „Русалка“, множество заслони, беседки и места за отдих.  

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. а. 

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. 

На територията на ТП“ДГС-Шумен“ се намират и манастир „Св.Св. Петър и Павел“ и параклис 
„Св.Троица“ – обекти с религиозно и културно значение.  

ІV. Образователно стойност  

Всяка година се провеждат съвместни дейности по случай честване на седмица на гората, 
включващи залесявания с фиданки от горски дървесни видове и беседи за значението на екосистемите 
в горите и тяхното опазване с деца от училища и детски градини. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1  СПИСЪК 

НА НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕ ОТ 
МЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕСТНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ И МАЛКИ 

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ 
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