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СПИСЪК  

на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

предоставяни от ТП ДЛС „Паламара“ за 2022г. 

 

I. Материални продукти и услуги 

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

дървесина и др. 

1. Дървесина - Видовете сортименти и количествата дървесина, които са предвидени 

за ползване по ГСП и планираните за текущата година добиви са посочени в годишен план 

за ползване на дървесина на ТП ДЛС „Паламара“ 2022 г., качен на сайта на стопанството. 

2. Недървесни продукти – количествата недървесни продукти, които стопанството 

може да предложи за стопански добив и за нуждите на местното население, са определени 

на база анализ от предходните години и данни по ГСП от 2012г. на ТП ДЛС „Паламара“. 

2.1. Добив на сено – 90 т. 

2.2. Добив на люцерна – не се предвижда. 

2.3. Добив на листников фураж – 30 пр. м3 

2.4. Добив на горски плодове и билки – количествата и видовете са посочени  

в Приложение 1 и Приложение 2 към настоящия списък. 

3.  Паша – тя се извършва в ДГТ след заплащане на такса за съответната календарна 

година. Ежегодно през м. февруари с общините на територията на стопанството се 

съгласува годишен план за паша, където се определят районите, които са разрешени. В 

съответствие със ЗГ, кмета на общината издава заповед, в която са посочени местата, 

забранени за пашуване. 

4.  Лов – на територията на стопанството има богато разнообразие от най-различни 

представители на фауната, имащи пряко или косвено значение за развитието на ловното 

стопанство в района на ТП ДЛС „Паламара“. 
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От едрия дивеч обект на лов на територията на стопанството е благородният елен, 

елен-лопатар, сърна, дивата свиня и муфлон. От хищниците се предвижда ползване на 

скитащи кучета, чакал и лисица. От дребния дивеч - пъдпъдък, гургулица, яребица и фазан. 

Количествата се утвърждават с плана за ползване всяка година след провеждане на 

таксация на дивечовите запаси. 

 

5. Достъп до генетичните ресурси 

            На територията на ТП ДЛС „Паламара“ има 5 източника на репродуктивни 

материали. Добивът на семена от тях е основно за нуждите на стопанството. Вида и 

количеството на добитите ГРМ зависи изцяло от предвиденото залесяване за съответната и 

за следващи години, заложено по ГСП. 

             ТП ДЛС „Паламара“ е в процес на лесоустройство и предстои актуализиране на 

източниците на горски репрудуктивни материали, което ще бъде отразено в ГСП от 2022г. 

 

II. Регулиращи услуги – ползи от процеса на 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. Водорегудирашата функция се изразява в способността на горските екосистеми да 

преразпределят елементите на водния баланс, като увеличават дяла на положителните 

(продуктивни) пера и намаляват непродуктивните (отрицателни) такива. Екосистемите 

осигуряват смекчаване и регулиране на въздействията от промените на климата. 

1. Водоохранна функция 

Като цяло хидроложките условия в района на ТП ДЛС „Паламара“ са доста лоши. 

Водни течения почти липсват, а доколкото ги има, те са къси и пресъхват през летните 

месеци. 

Изворите са малко и с неравномерен воден отток. Подпочвените води са на голяма 

дълбочина и далеч от кореновата система на горскодървесната растителност. 

2. Противоерозионна функция 

В доклада за ГВКС на ТП ДЛС „Паламара“ са посочени подробно отделите и 

подотделите, отговарящи на посочената функция. 

ІІІ. 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 отдих и 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 – 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 училищата и детските градини.  

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм – В доклада за ГВКС на ТП ДЛС 

„Паламара“ е посочена информация. 

3. Естетична стойност на ландшафта – В доклада за ГВКС на ТП ДЛС „Паламара“ е 

посочена информация. 

4. Горите като източник на културни услуги, вдъхновение и принадлежност за 

хората, и като среда и обект на духовна и религиозна идентичност: 

         - Защитената местност „Чибуклията" е обявена за природна забележителност със 

заповед № 1187 / 19.04.1976 г. на КОПС на площ 5,0 ха с цел опазване на вековна церова гора. , с 

единично представителство на дървесния вид благун. Със заповед № 333 / 16.05.1991 г. на 

МОСВ  ПЗ „Чибуклията“ е прекатегоризирана в Защитена местност и площта бива увеличена 

на 31,8 ха. и включва отдели и подотдели:  №№ 219 в, д, 1; 222 а; (с площ според последната 

инвентаризация от 2011 год. - 32,1 ха.)  Намира се в ДГФ в землището на с. Хърсово, община 

Никола Козлево.  

 От 01.12.2021г. съгласно Заповед № РД 49-396 / 16.09.2021г. на Министъра на 

Земеделието храните и горите горските територии, попадащи в Община Никола Козлево 

преминават към ДГС „Нови пазар“. 

- Вековни дървета в ДГТ; 

• На територията на ДЛС „Паламара“, община Никола Козлево в Държавния горски 

фонд се намират десет броя единични вековни дървета, обявени за природна забележителност 

със заповед № 1566/28.05.1977 год. на МГГП. 

От 01.12.2021г. съгласно Заповед № РД 49-396 / 16.09.2021г. на Министъра на 

Земеделието храните и горите горските територии, попадащи в Община Никола Козлево 

преминават към ДГС „Нови пазар“. 

- Вековни дървета в ДПФ; 

• На територията на община Каолиново в землището на с. Омарчево, местност Юсек 

тепе (блок на ТССК - с. Сини вир) се намира церово вековно дърво, обявено със заповед № 

342/04.07.1978 год. /ДВ, бр.69 от1978 год./ с височина 24 м и обиколка 4,10 м. 

• На територията на община Хитрино в землището на с. Добри Войников, се намира 

„Мравчения дъб” вековно дърво, обявено със заповед № 657/13.09.1979 год. /ДВ, бр.79 от 1979 

год./ на 500 год. с височина 25 м и обиколка 1,60 м. 

 

Изготвил: /п/ 

инж. Рина Димитрова – Зам.  директор на ДЛС „Паламара“ 


