
проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 14 , подотдел - с
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община крушари ; Землище с. Габер;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , {попълва се само за недържавни гори!

XVI. Схема за добива на дървесина от насаждението

I е

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуваищ извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А ж

хххххх

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

46. Вид на сечта: пост.котл. сеч 20 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



47. Площ на подотдела 18,6 ха Размер на сечището 18,6 ха
48. Състав по план/програма црЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -103 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градус.

■до.рв. вид 
кагс1'ори)Г\

цр вид
катсгор1Вг\

цр

едра 19 дребна 7 вър-
щинасредна 39 дърва 2 9 9

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлеаш дървета, сврвитути. защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: .........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да ее 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
наеаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:..............................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 378 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Изворово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XXIX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 
съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ А ▲

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



85. Вид на сечта: гола 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
86. Площ на подотдела 8,1 ха Размер на еечището8, 1 ха
87. Състав по план/програма акЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -97 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 6 градус.

./ интензивност .%

вид
категорш Г '-..^

Ак '^^=¥ърв- ВИД
к а т е г о р й я ^

ак

едра 2 дребна 74 вър-
шинасредна 116 дърва 498

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (еъетав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовшца, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Защ и Ш вН  ^OpCKU П О Я С .ГВ К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в еечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на оетатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:...................................... г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1220 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище е. Изворово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори!

XXXVII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А ж ж

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението
109. Вид на сечта: сан.25 %

Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



110. Площ на подотдела 0,7ха Размер на сечището 0,7 ха
111. Състав по план/програма амясб, чрн2, брс1, кр1, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони -109 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

^■">ДЗ>рВ. вид 
к а т е г о р и } Т ^ \

вил
к а т е г о р и я ^

а м я с ч р н б р е

е д р а Д р е б н а 1 в ъ р -

шинас р е д н а д ъ р в а 27 8 4
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитупш, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗиЩ Ш ПвИ ЗОрСКи П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина обшо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставашите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъпите от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите и.мена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п од пис: .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1267 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Градини;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XXXVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=! проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

112. Вид на сечта:техн. Сеч 10 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



113. Площ на подотдела 2,7ха Размер на еечището 2,7 ха
114. Съетав по план/програма пляс9, чрн1, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони -187 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 3 градус.

' ' \ . . т > р в .  вид 
категори я

Пля
е

^N tibpB . вил 
к а г а ч ф и я

Пляс чрн м
X

едра 11 дребна 2 вър-
шинасредна 6 дърва 62 18 4

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно И ЗВ О ЗН О  разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в докчада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З я щ и Ш в Н  20pCKU П О Я С .Г В К С
111. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е ,  ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1543 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Кардам;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ................................................................, /попълва се само за недърж авни гори/

VII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

хххххх

А ▲ А

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

19. Вид на сечта: принудителна сеч 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
20, Площ на подотдела 3,0 ха Размер на сечището 3,0 ха
21. Съетав по план/програма плкяс8, мх2, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -109 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

./ интензивност .%

^^д;црв. вил 
кагегори)?\^

пляс ^̂ ЧЪРВ. вид 
казегорРГя̂ ^

пляс мх

едра 12 дребна вър-
шинасредна 6 дърва 271 5

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надяесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З я щ и ш а Н  20pCKU П О Я С .ГВ К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извъргпва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, каетренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще ее осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставашите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечишето -  чрез нареждане на остатъпите от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътиша , така че да не ее заеягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операпии по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Липето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:............................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..........................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 381 , подотдел - в
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с.Снягово;
имот е (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

VIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

ж ж ж

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

22. Вид на сечта: санитарна сеч 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
23. Площ на подотдела 1,4 ха Размер на сечището 1,4 ха
24. Състав по план/програма плкяс8, мх2, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -50 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

./ интензивност .%

вид
к а т е г о р и ^ г ^ ^

вил
к а т е г о (п Т я -\

чрш мх

едра дребна вър-
шинасредна дърва 5 26

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (^токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечишето.
3. Извозът от сечишето до временните складове ше се осъшествява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътиша съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м,
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина обшо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., плош в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



проект

Изготвил:
/и м е ,  ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 34 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Добрин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

хххххх

ж А ▲

=+ =+ =+ =

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

61. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
62. Площ на подотдела 7,9 ха Размер на сечището 4,0 ха
63. Състав по план/програма ак 10 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.



5. Среден наклон на терена 1 градус.

вид
к а т е ю р ш Г ^ ^

ак вил
к а г е г о р и Я ^

ак

е д р а 1 Д р е б н а 18 в ъ р -

ш и н ас р е д н а 29 д ъ р в а 126
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000. защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой — м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е ,  ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 75 , подотдел - д
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище е. Ефр.Бакалово;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №................................., !попълва се само за недържавни гори!

XI. Схема за добива на дървесина от насаждението

+

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ А А

пр. тракторни вр, ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

= + = + = + =  проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

31. Вид на сечта: гола сеч 100 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



32. Площ на подотдела 2,4ха Размер на сечището 2,0 ха
33. Състав по план/програма глд5, кгбрЗ, дж2, действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -48 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 6 градус.

щ >рв. в и д  
к а т е г о р ш Г ^ ^

глд в и д

к а т е г о р 1 Т » \
глд кгбр дж

едра 4 дребна 7 вър-
шинасредна 6 дърва 99 26 10

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ......... бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 122 , подотдел - н
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Зограф;
имот С (кадастрален идентификатор/КВС) №................................., /попълва се само за недържавни гори/

XLVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 
подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

142. Вид на сечта: прореждане 15 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност .%



143. Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха
144. Състав по план/програма пляс 10, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - 121куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

''■ ^U JiP B . вид 
к а т е г о р и 1 г ^ \

пляс вид
к а т с г о р ? Я \

пляс

едра дребна 1 вър-
щинасредна 2 дърва 9

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовшца, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина....... м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ./  п о д п и с : ........................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 128 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал 1 ошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище е. Огражден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XLIX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

хххххх

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението
145. Вид на сечта: прореждане 20 %

Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
146. Площ на подотдела 3,5 ха Размер на сечището 3,5 ха



147. Състав по план/програма пляс5, срлп4, ак1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - 148куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

^ ^ д ь р в .  в и д  
к а т е г о р и я

пляс ^ ^ д ь р в .  в и д  

к а т е г о р и я
пляс Срл

п
ак

едра дребна 1 вър-
шинасредна дърва 7 24 72

6. Наличие и характериетика на подраста преди еечта (еъетав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (пижовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитугпи, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта гце се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отеечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без про.мяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общом.., брой-м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървееината ще ее натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
виеочина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраета, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и съе средетва, които не увреждат оетаващите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на еечището -  чрез нареждане на остатъците от еечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не ее засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на еечта и извоза до временен склад да се епазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопаеноет в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:..................................
дата;......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХН О ЛОГИ ЧЕН  П Л А Н № . . . .

За добив на дървесина от отдел 128 , подотдел - з
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище е. Огражден;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................ , /попълва се само за недържавни гори/

L. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

лллллллл

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

= съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

148. Вид на сечта: пробирка 15 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
149. Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха
150. Състав по план/програма пляс 10, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - 100куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 6 градус.

.%

вил
категори̂ '̂ \

пляс вид
ка'1егориЯ\

пляс

едра дребна 1 вър-
щинасредна 3 дърва 11

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  о т  40 м ) ,  дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м.,с дължина общом.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
им е, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.. . .
За добив на дървесина от отдел 134 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с.Калина;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ..................................... , /попълва се само за недържавни гори/

XXXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

28

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=] проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

91. Вид на сечта: пробирка 15 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
92. Площ на подотдела 2,2 ха Размер на сечището 2,2 ха
93. Състав по план/програма пляс9, ак1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -176 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

^'>дмв. вил 
категорш!^^

ак глд пляс ^>аърв. вид 
категорРГЯ\

ак глд пляс

едра 3 дребна 14 вър-
шинасредна 3 дърва 11 11

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - .ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечишето.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за етроителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  о т  40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще ее натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасноет в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 76 , подотдел - х
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Ефр.Бакалово;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ ▲ А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

34. Вид на сечта: сан сеч 100 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
35. Площ на подотдела 1,8ха Размер на сечището 1,8 ха
36. Състав по план/програма пляс8, ак1, мх1, действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -68 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градус.

.%

вид
к а т с г о р ш !^ -^

пляс ВИЛ
к а т е г о р и я ^

пляс ак мх

едра 2 дребна 1 вър-
щинасредна 8 дърва 38 5 2

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м . ;

8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подрас га, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име. фамилия,/ подпис;...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1397 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Генерал Тошево;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

III. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

ж ▲ А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=! проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



7. Вид на сечта: санитарна сеч 20 %
Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
8. Площ на подотдела 0,6 ха Размер на сечището 0,6 ха
9. Състав по план/програма амясЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -91 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

.%

вид
кагегори^''^ категор1?Я\

Амяс

едра дребна вър-
шинасредна дърва 2 0

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З а щ и Ш в Н  ^OpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ./  п о д п и с ; ........................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 134 , подотдел - я
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с.Василево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XXX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

= съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+Н проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

88. Вид на сечта: санитарна 35 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност



89. Площ на подотдела 5,1 ха Размер на сечището 5, 1 ха
90. Състав по план/програма мх5, пляс2, глд1, дж1, кр1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -67 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 8 градус.

^ > д д > п в . вид 
к а т е г о р и Ъ ^

'^ ^ ч ъ р в . вид 
к ат е го р Т Т Я \

глд мх

едра дребна 1 вър-
щинасредна дърва 52 12

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - 3(1ЩиШ6Н ^OpCKU П О Я С .ГВ К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ; ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина .......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: .........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове ня.ма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име. фамилия./ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 156 , подотдел - о
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Конаре;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XXVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

лллллллл

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 
Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

хххххх

А А ▲

= + = + = + =

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението
82. Вид на сечта: прореждане 20 %

Втори вид сеч .................................................................................
83. Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището2, 1 ха
84. Състав по план/програма пляс9, амяс1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -120 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

./ интензивност .%

^^^дд>рв. вид 
к а т е г о р и 5 Г \^

вид
к а '1 е г о р и Я \

п л я с ак

е д р а Д р е б н а 1 в ъ р -

щинас р е д н а д ъ р в а 32 5
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, ceamooeuufa, иадлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З а щ и Ш в Н  ZOpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/и м е ,  ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 184 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Северняк;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №................................... /попълва се само за недържавни гори/

XIV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А ▲ А

хххххх

=+ =+ =+ =

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението
40. Вид на сечта: техн. сеч 100 %

Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
41. Площ на подотдела 1,2 ха Размер на сечището 1,2 ха



42. Състав по план/програма глдЮ, действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -73 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

^>дз>рв. вил 
категориЯ^\

глд ^ ^ 9 Ъ р в .  В И Л  

K a i e r o p l B j \

глд

едра 7 дребна 4 вър-
шинасредна 6 дърва 100

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие);;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (^токовища, сватСювища, иадлесни дървета, сервитути. защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в док.зада за гори с висока консервацион>{а стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да ее 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис;...................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 86 , подотдел - е
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище с. Лозенец;
имот С (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , !попълва се само за недържавни гори!

XIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ ж А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+^ проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

37. Вид на сечта: гола сеч 100 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
38. Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището 1,7 ха



39. Състав по план/програма глд 10, действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -230 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 5 градус.

вид
к а т е г о р ш Г \^

глд вид
к а т е 1 'о р и > \

глд

едра 25 дребна 18 вър-
шинасредна 45 дърва 272

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, свитбовища, надлеат дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дълж ина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
(|)ормират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с ; .................................................

дата:......................................г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 83 , подотдел - к
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Северни;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

X. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

л л л л л л л л |  технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А ▲ ▲

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

28. Вид на сечта: гола сеч 65 %
Втори вид сеч ....................................................................................
29. Площ на подотдела 1,3 ха Размер на сечището 1,3 ха
30. Състав по план/програма глд4, ак2, пляс4, действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -173 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 10 градус.

./ интензивност .%

в и л
категори^Г — ^

глд ак ^ 'д ъ р в .  в и л  
к а т е г о р 1 Ъ г \

глд ак

едра 9 5 дребна 3 1 вър-
щинасредна 11 3 дърва 102 56

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1402 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Генерал Тошево;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №................................., /попълва се само за  недърж авни гори/

XXXVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 
подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

112. Вид на сечта: техн.сеч 25 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
113. Площ на подотдела 1,5 ха Размер на сечището 1,5 ха



114. Състав по план/програма , , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

^ '^ д д > р в .  в и д  
к а г е г о р ш Г ^ ^
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K arei о р и я ^ ^

глд

едра 6 дребна 3 вър-
шинасредна 3 дърва 79

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да ее добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните екладове ще се осъщеетвява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови гореки автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за етроителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина....... м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни екладове няма да се 
(|)ормират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните проееки и периферията на 
наеаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не ее заеягат съеедните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглаено 
изиекванията на Правилника за здравоеловни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



проект

Изготвил:
/и м е ,  ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1868 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за  държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Калина;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXXVII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

= съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

хххххх

= + = + = + =

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

109. Вид на сечта: техн.сеч 10 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



110. Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,7 ха
111. Състав по план/програма цр7, орЗ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вид
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитути. защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допусти.мо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърти по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1867 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Калина;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , /попълва се само за недърж авни гори/

XXXVI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 
съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А ж

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+Н проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

106. Вид на сечта: техн.сеч 10 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



107. Площ на подотдела 3,8 ха Размер на сечището 3,8 ха
108. Състав но план/програма нрЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони - куб..м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вил
к а т е г о р ш 1 \^

вид
к а т е г о р Т (Я \

цр
едра дребна 1 вър-

шинасредна дърва 46
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовнща, сватбовища, надлесни дървета, сервшпути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между зя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........ бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м.,с дължина общо м.., брой -  м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с ; ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1860 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Калина;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XXXV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

хххххх

А ▲ ж

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

______ подотдел

______място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението
103. Вид на сечта: техн.сеч 10 %

Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



104. Площ на подотдела 4,1 ха Размер на сечището 4,1 ха
105. Състав по план/програма црЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вид
катеюри)Г\^

цр ^"Я Ъ РВ . вид 
категорТ(Я\

цр

едра 10 дребна 3 вър-
шинасредна 11 дърва 130

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовтца, падлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечишето.
3. Извозът от сечишето до временните складове ше се осъшествява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътиша съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина обшо м.., брой -  м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане иа нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставашите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния план:............................/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/ и м е ,  ф а м и л и я , /  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е ,  ф а м и л и я , /  п о д п и с : ........................................................................

дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1860 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Калина;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ..............................................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXXIV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

ллллллл/vj технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

100. Вид на сечта: техн.сеч 10 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



101. Площ на подотдела 2,5  ха Размер на сечището 2,5 ха
102. Състав по план/програма црЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

'''^SJO^pB. вид 
K aiei’o p H ^ ^ \

вид
к а т е 1 'о р и Я \

цр

е д р а Д р еб н а 1 въ р -
щ и н ас р е д н а д ъ р в а 34

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........ бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:.........................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1594 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Рогозина;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXXIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

хххххх

ж А ▲

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

:+=+=+= проектиран автомобилен път 

______ подотдел

______ място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

97. Вид на еечта: техн.сеч 10 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
98. Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището 2,1 ха
99. Състав по план/програма црЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

^ ^ Д ]> р в .  вид 
к а т е 1 о р и И ^ \

Ц р вил
к а т е г о р р В г \

цр мх

е д р а 7 Д ребн а 1 въ р-
ш и н ас р е д н а 2 д ъ р в а 46 2

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища. иадлвсни дървета, сврвитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в докпада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина .......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м.,с дължина общо м.., брой-м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:...................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 126 , подотдел - п
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Генерал Тошево;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XXXII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

94. Вид на еечта: пробирка 20 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
95. Площ на подотдела 1,8 ха Размер на сечището 1,8 ха
96. Състав по план/програма чдб9, срлп 1, , действителен



4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вил
к а т е г о р и Г Г '^

чдб срлп ^ ^ г ъ р в .  вид 
к а т е г о р 1 ? й \

чдб срлп

едра 2 дребна 1 вър-
шинасредна 10 дърва 48 3

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, заицтгени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др,) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не но-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой-м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис;...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 126 , подотдел - м
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Генерал Тошево;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори!

XXXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

ж А ▲

хххххх

=+=+=+:

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

91. Вид на сечта: пробирка 20 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
92. Площ на подотдела 1,2 ха Размер на сечището 1,2 ха
93. Състав по план/програма чдб9, срлп1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

вид
к а т е г о р ш 1 \^

чдб срлп вид
к а т е г о р и я ^

чдб срлп

едра 2 дребна 1 вър-
щинасредна 4 1 дърва 21 3

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2Q0Q, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови гореки автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.........м ( н с  п о - м а л к о  о т  40 м ) ,  дължина......м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
виеочина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...................................

проект



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата;......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : ..................................................................

д ата :..............................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 126 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Генерал Тошево;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., /попълва се само за недържавни гори/

XXX. Схема за добива на дървесина от насаждението

г о  А П1

f

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А ж

хххххх

=+=+=+=

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

88. Вид на сечта: пробирка 20 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност
89. Площ на подотдела 1,7 ха Размер на еечището 1,7 ха
90, Състав по план/програма чдбЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.

.%



5. Среден наклон на терена 2 градус.
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едра дребна 2 вър-
шинаСредна дърва 79

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сврвитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
111. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномотореи верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой — м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до вре.менен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис;...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис;..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 109 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Росица;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., !попълва се само за недърж авни гори!

XXIX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А ▲ А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+И проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

85. Вид на сечта: прореждане 20 %
Втори вид ееч ......................................................................................................./ интензивноет........ %



86. Площ на подотдела 2,2 ха Размер на сечището 2,2 ха
87. Състав но план/програма плкясЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -118 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м .  ;

8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗиЩ Ш П вН  20pCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърти по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика;.......



Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1567 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Чернооково;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XXVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

хххххх

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

82. Вид на сечта: техн. сеч 10 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
83. Площ на подотдела 2,9 ха Размер на сечището 2,9 ха



84. Състав по план/програма црЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -112 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м . ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовшца, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Зищ иШ вН  ZOpCKU П О Я С .ГВ К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките...........м., дължина.............. м., широчина.................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1414 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Писарово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXVII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 
съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А ▲

хххххх

=+=+=+:

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 
трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен}щ 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

79. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



80. Площ на подотдела 1,0 ха Размер на сечището 1,0 ха
81. Състав по план/програма глдЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -99 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вид
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г л д вид
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щ и н ас р е д н а 12 д ъ р в а 79
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовтца, сватбовшца, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗйЩ Ш ПвН 20pCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........ бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъпите от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за ееч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................

проект



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1124, подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Росица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXVI. Схема за добива на дървееина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ ▲ А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението
76. Вид на сечта: техн. сеч 100 %

Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



77. Площ на подотдела 1,5 ха Размер на сечището 1,5 ха
78. Състав по план/програма глдЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони -124 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (пюковища, сватбовшца, иадлваш дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗиЩ Ш ПвН 20pCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина обшо м.., брой-м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето цо чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с ; .................................................

дата;......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .......................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1531, подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Иовково;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
л л л л л л л л  технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

хххххх

пр. тракторни вр, ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=] проектиран автомобилен път 

______ подотдел

_____ място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

73. Вид на сечта: техн. сеч 35 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
74. Площ на подотдела 1,9 ха Размер на сечището 1,9 ха
75. Състав по план/програма пляс5, цр2, глдЗ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -81 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.
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6. Наличие и характериетика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовшца, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗсИЦШПвН ^OpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дълж ина........м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  о т  40 м ) ,  дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървееина-на фигури с 
виеочина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиияка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Веички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1295 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Дъбовик;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XXIV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 
Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А ж

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

70. Вид на сечта: техн. сеч 80 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност........ vo
71. Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха
72. Състав по план/програма глд8, цр2, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -149 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

вид
к а т е г о р ш Г ^ \

глд ВИД
кате1 'о р и Я \^

глд

едра 13 дребна 12 вър-
шинасредна 5 дърва 196

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (еъстав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, .мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Зш циШ вН  ^OpCKU П О Я С .ГВ К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти. чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични проееки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървееината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъпите от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операпии по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име. ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1201 , подотдел - е
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Изворово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , /попълва се само за недърж авни гори/

XXIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ ▲ ▲

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

67. Вид на сечта: техн. сеч 80 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



68. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на еечището 2,0 ха
69. Състав по план/програма глд8, пляс1, чрн1, , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони -100 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

вид
категоршГ^

глд ^^дърв. вид 
категори31\

глд

едра 15 дребна 8 вър-
щинасредна 19 дърва 114

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З я щ и Ш в Н  ^opC K lt П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м,
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

'ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ [ ю д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 121 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Изворово;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №................................. , !попълва се само за недърж авни гори!

XXII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А А А

хххххх

= + = + = + =

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

64. Вид на сечта: сан. сеч 100 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
65. Площ на подотдела 1,3 ха Размер на сечището 1,3 ха
66. Състав по план/програма тпб, амяс4, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -24 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

^^sia>nB. вид 
катсгорнй^^
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {пюковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Защитен горски пояс.ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  от 40 м ) ,  дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1571 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за  държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Чернооково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори!

XXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

I I г л  » ■ K i l l

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ ▲ ж

хххххх
=+=+=+-.

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



61. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
62. Площ на подотдела 1,6 ха Размер на сечището 1,6 ха
63. Състав по план/програма глд9, кр1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -75 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

.%
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, свитСювища, надлеаш дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З а щ и Ш в И  20pCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето но чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис;...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1491 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Кардам;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................ , /попълва се само за недърж авни гори/

XX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища » » » »

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А ж А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



58. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
59. Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха
60. Състав по план/програма акЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -23 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.
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6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища. сватбовища, надлеаш дървета, сервитупш, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Зищ иП КШ  ZOpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1729 , подотдел - в
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Спасово;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XVIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

52. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид сеч ..............................................................................
53. Площ на подотдела 1 ха Размер на сечището 1 ха
54. Състав по план/програма глдЮ, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -115 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

./ интензивност .%

вид
к а т е г о р ш г --^

глд ^ 'д ъ р в .  вид 
катсгортТ а-^

глд

едра 9 дребна 7 вър-
шинасредна 6 дърва 130

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовшца, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗйЩ Ш ПвН ZOpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечип(ето до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни гореки пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не no-MajiKo от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не ее заеягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния план:............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е . ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1491 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Кардам;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , !попълва се само за недърж авни гори!

XIX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

ж ж ж

хххххх
=+ =+ =+ =

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



55. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
56. Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха
57. Състав по план/програма глд9, чрн1, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -53 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

./ интензивност .%

sq>DB. вид 
к атего р и ^ Г -'^

глд вид
к атего р )Ъ т \^

глд чрн ак

едра 1 дребна вър-
шинасредна 2 дърва 20 3 3

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовшца, надлесни дървета, сервитути, защите}ш 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консерващюнна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Защитен горски пояс.ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не no-MajiKo от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 34 , подотдел - л
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Крушари ; Землище с. Добрин;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № .............................................. /попълва се само за недърж авни гори/

XVII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

лллллллл

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+Н проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

49. Вид иа сечта: гола сеч 100 %
Втори вид сеч ................................................................................
50. Площ на подотдела 3,9 ха Размер на сечището 3,9 ха
51. Състав по план/програма ак 10 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -52 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

./ интензивност .%

вид
к а г е г о р ш Г '^

В И Д

к а т с г о р 1 ? Я \
Ак

едра дребна вър-
щинасредна дърва 130

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлвсни дървета, сврвитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в докласУа за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис;...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:..............................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 73 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Крушари ; Землище с. Ефр.Бакалово;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №................................., /попълва се само за недърж авни гори/

XVI. Схема за добива на дървесина от насаждението

rt

\
\

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

хххххх

А А ▲

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+Н проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ
и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

46. Вид на сечта: пост. Котлов. сеч 20 %
Втори вид сеч ....................................................................................
47. Площ на подотдела 17,8 ха Размер на сечището 17,8 ха
48. Състав по план/програма цр9, бл1 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -136 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

./ интензивност .%

вил
к а т е г о р ш 1 \^

Цр бл вид
K a'reroppfJi-^

ц р бл

едра 25 дребна 10 1 вър-
шинасредна 67 4 дърва 406 20

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовтца, надлвсии дървета, сервитупш, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша: %

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина обшо м.., брой -  м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., плош в ха) -временни складове няма да се 
фор.мират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, .младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето цо чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 338 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община крушари ; Землище с. Северни;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................ , /попълва се само за недържавни гори/

XV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=-f=+=4-= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



43. Вид на сечта: санитарна сеч 100 %
Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
44. Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха
45. Състав по план/програма амяс9, дж1 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -80 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

вид
к а т е г о р ш Г \_

вид
к а т е г о р (Т Я \

амяс

едра Дребна 1 вър-
шинасредна дърва 37

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (^токовища, сватбовища, падлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ЗйЩ Ш НбН ^OpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (пели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и доку.менти.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 353 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище е. Лозенец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недържавни гори/

XIV. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

ж А А

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

40. Вид на сечта: техн. сеч 35%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



41. Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 5,2 ха
42. Състав по план/програма плясб, глд4 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -122 куб.м/ха, без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена2 градус.

^̂ Sy>pB. вид 
категоршГ-^

глд вид
катсгор(Тя\

глд

едра 29 Дребна 6 вър-
щинасредна 9 дърва 308

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........ бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:......................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Липето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 351 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попъ.чва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище с. Крушари;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

XIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл[ технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

ж А ж

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+ =+ =+ =  проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

37. Вид на сечта: техн. сеч 100%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
38. Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището 1,7 ха



39. Състав по план/програма глд8, амяс2 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -59 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена2 градус.

^>ДЗ>ПВ. вил 
к а т е го р ш Г '^ ^

глд амяс вид
катег

глд амяс

едра 6 9 дребна 2 2 вър-
шинасредна 4 3 дърва 72 91

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта пде се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дължина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да ее 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име. фамилия,/ подпис:...............................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:..............................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 34 , подотдел - о
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Крушари ; Землище с. Добрин;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................ , /попълва се само за недърж авни гори/

XII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа. ^

II. Характеристика на насаждението 

34, Вид на сечта: гола 100%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



35. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,8 ха
36. Състав по план/програма акЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: е клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

в и л

к а т е г о р ш Г '^
глд в и д

к а т е г о р Р ( Я \
глд

едра 0 дребна 3 вър-
щинасредна 5 дърва 24

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява е : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: .........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграл^дане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : .................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
и м е , ф а м и л и я ,/  п о д п и с : ........................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 32 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Iпопълва се саио  за държ авни гори!
Община Крушари ; Землище с. Коритен;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №.................................., (попълва се само за недърж авни гори!

XI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

▲ А А

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=:+=+= проектиран автомобилен път 
подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

31. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %



32. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,8 ха
33. Състав по план/програма акЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

вид
к а т е г о р ш Г ^

глд вид
к а т е г о р й я \

глд

едра 0 дребна 3 вър-
щинасредна 5 дърва 24

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {^токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др,) - гвкс
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........ бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.................................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ./ п о д п и с : ..................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 32 , подотдел - л
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Крушари ; Землище с. Коритен;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., /попълва се с т ю  за недърж авни гори/

X. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А ж А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=! проектиран автомобилен път 

подотдел
място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

28. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид сеч ................................. :..................................................................../ интензивност........ %
29. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,8 ха



30. Състав по план/програма акЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони - куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

^^>ад>рв. вид 
к а т е г о р и 5 Г - \

глд В И Д

к а г е г о р и Я ^
глд

едра 0 Дребна 3 вър-
шинасредна 5 дърва 24

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитупш, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
(1)ормират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.................................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис:..................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 95 , подотдел - ч
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Крушари ; Землище с. Бистрен;
имот е (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................., /попълва се само за недърж авни гори/

IX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ ж ▲

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

25. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
26. Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,0 ха



27. Състав по план/програма цр7, кдбЗ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -62 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена4 градус.

вид
к а т е г о р ш Г -^

глд вид
к а т е го р 1 Т Я \

глд

едра 7 дребна 8 вър-
шинасредна 23 дърва 143

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разетояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесии дървета, сврвитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при епазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще ее извършва е (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените етъбла ще ее извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще ее осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови гореки автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителетвото в
гореките територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дължина.............. м., широчина.................м.
7. Направа на технологични проееки бр.
допустимо разстояние между тях м.,с дължина общо м.., брой -  м. и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни екладове (бр., площ в ха) -временни екладове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
наеаждението извън котлите, както еледва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оетаващите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще ее извърщи по начини и еъе ередетва, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраета, младиняка и почвата.
10. Начини за почиетване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от еечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не ее заеягат еъседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се епазват 
изиекванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и оеновните работи да се извършват еъгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.................................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за ееч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:..............................................
дата:...................................... г,,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 15 , подотдел - а
НаТПДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Крушари ; Землище е. Габер;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ........................................ , /попълва се само за недърж авни гори/

VIII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

лллллллл

проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А ▲ А

хххххх

= + =+ =+ =

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



22. Вид на сечта: пост.котл. сеч 20 %
Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
23. Площ на подотдела 20 ха Размер на сечището 20 ха
24. Състав по план/програма црЮ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -121 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 8 градус.

.%

^ ^ д а > р в .  в и л  
к а т е г о р ш ! ^ ^

цр в и л
K a T e r o p tP ? ^

цр

едра 7 дребна 1 вър-
шинасредна 59 дърва 151

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {^токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се ИЗВЪрщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м, щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ........... м (не по-малко от 40 м), д ъ л ж и н а ........ м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо .м.., брой-.м. и брой-м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както еледва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ грите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика;......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ./ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 83 , подотдел - к
На ГП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Северци;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ....................................... , /попълва се само за недържавни гори/

VII. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ А ▲

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

19. Вид на сечта: гола сеч 65 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
20. Площ на подотдела 1,3 ха Размер на сечището 1,3 ха
21. Състав по план/програма цр7, кдбЗ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -104 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9 градус.

.%

ВИД
к а т е г о р ш ! ^ ^

вид
к а т е г о р и я ^

цр кдб

едра дребна 2 вър-
шинасредна дърва 82 22

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервигпути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната ехема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина ........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  о т  40 м ) ,  дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставашите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О З Н А Т  С тех н о л о ги ч н и я  п л а н : .............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето но чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
им е, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 26 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Ino n u ’iea се само за държ авни гори/
Община крушари ; Землище с. Коритен;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

VI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 
лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 
Място за временно събиране

А ▲ ▲

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=[ проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

16. Вид на сечта: пост.котл. сеч 20 %
Втори вид сеч ......................................................................................................./ интензивност........ %
17, Площ на подотдела 4,4 ха Размер на сечището 4,4 ха



18. Състав по план/програма цр7, кдбЗ , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -104 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9 градус.

вид
кагегори^г-^

вил
категория^

цр кдб

едра дребна 2 вър-
шинасредна дърва 82 22

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно извозно разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовшца, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, .мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
([)ормират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:...............................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:..............................................
дата:...................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1543 , подотдел - б
На ГП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държ авни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Кардам;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) №.................................., /попълва се само за недърж авни гори/

V. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

[подотдел

_______място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



13. Вид на сечта: принудителна сеч 15 %
Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
14. Площ на подотдела 2,4 ха Размер на сечището 2,4 ха
15. Състав по план/програма плкяс8, мх2, , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -109 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градус.

.%

вид
кагсгори?Г^\

вид
ка'1'е1'ориЯ\

пляс мх

едра дребна вър-
шинасредна дърва 14 10

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) :;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервшпупш. защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доиспада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З и щ и Ш в Н  ^OpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърпша с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечип1ето до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операпии по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика;.......



проект

Изготвил:
/име, фамилия./ подпис:..................................
дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, фамилия./ подпис:...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№....
За добив на дървесина от отдел 1645 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Чернооково;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

IV. Схема за добива на дървееина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ ▲ ▲

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението



10. Вид на сечта: техническа сеч 30 %
Втори вид сеч .........................................................................................
11. Площ на подотдела 1,4 ха Размер на сечището 1,4 ха
12. Състав по план/програма плкясб, глд2, чрн1 , действителен
4. Запас на 1 ха: с клони -130 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

./ интензивност .%

вид
к а т с г о р и ^ Г -^

Глд вил
категорРГй^^

глд

е д р а 13 Д р е б н а 4 в ъ р -

щинас р е д н а 6 д ъ р в а 112
6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - Защитен горски пояс.ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури е 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика;......



проект

Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис;..................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис;...................................................
дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1256 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Житен;
имот С (кадастрален идентификатор/КВС) №................................. , /попълва се само за недържавни гори/

III. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл технологична просека

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението
7. Вид на сечта: техническа сеч 25 %

Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
8, Площ на подотдела 3,4 ха Размер на сечището 3,4 ха
9. Състав по план/програма цр8, глд2, кр , действителен цр8, глд2, кр
4. Запас на 1 ха: с клони -130 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

^■>ДЗ>рВ. вид 
катсгори ?Г \^

Глд вид
к а т е г о р й Я \

глд цр

едра 6 Дребна 3 вър-
щинасредна 5 дърва 49 9

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (^токовища, сватбовища, надлесии дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З и щ и Ш в Н  20pCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................



Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с ; ............................................

дата:......................................... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

проект

Одобрил:
име, ф а м и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1339 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държ авни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище е. Калиново;
имот е (кадастрален ИДентификатор/КВС) №.................................., !попълва се само за недърж авни гори!

II. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл| технологична просека

Площ предвидена за сеч 

ясто за временно събиране

хххххх

▲ А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+= проектиран автомобилен път 

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и оитови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

4. Вид на сечта: техническа сеч 100 %



Втори вид сеч ...................................................................................................... / интензивност
5. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха
6. Състав по план/програма пляс 10 , действителен плясЮ
4. Запас на 1 ха: с клони -134 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

вил
категори^'^^

пляс вид
категория^

пляс

едра 40 дребна вър-
шинасредна 14 дърва 379

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението {токовища, сватбовища, иадлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З а щ и ш е И  го р С К и  П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървееината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечишето.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителетвото в
горските територии без промяна на предназначението им; дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътиша:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не п о - м а л к о  о т  40 м ) , дължина..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни екладове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оетаващите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърши по начини и със средства, които не увреждат оетаваищте на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечишето -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извърщването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Веички операции по подготвителните и оеновните работи да се извърщват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗА П О ЗН А Т с технологичния п л а н : ............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:......



проект

Изготвил:
/и м е , ф а м и л и я ,/ п о д п и с : ............................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

Одобрил:
име, ф ам и л и я ,/ п о д п и с : .................................................................

дата:......................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....
За добив на дървесина от отдел 1837 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори/
Община Генерал Тошево ; Землище с. Преселенци;
имот е (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ............................................. , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

А А А

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

подотдел

хххххх

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: техническа сеч 100 %
Втори вид сеч ...................................................................................
2. Площ на подотдела 1.8 ха Размер на сечището 1.8 ха
3. Състав по план/програма пляс 10 , действителен плясЮ
4. Запас на 1 ха: с клони -144 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

./ интензивност .%

вил
катсгори?!^^

пляс вид
категор??Я\

пляс

едра 27 дребна вър-
шинасредна 7 дърва 257

6. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие):;
7. Средно ИЗВОЗНО разстояние ...20... м. ;
8. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовшца, надлесни дървета, сервитути. защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - З и щ и ш а Н  ^OpCKU П О Я С .Г В К С
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърщва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечише, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извърщва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (цели
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. щирочина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ..........м (не по-малко от 40 м), дължина.......м,
щирочина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, щирочина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние .между просеките.........м., дължина............. м., щирочина............... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., с дължина общо м.., брой -  м. и брой -м., щирочина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да се 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията на 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигури с 
височина 110 см.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : сечта и 
извоза ще се извърщи по начини и със средства, които не увреждат оставащите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътища , така че да не се засягат съседните поземлени имоти.
11. Други указания: при извършването на сечта и извоза до временен склад да се спазват 
изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове и документи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....................................


