
проект

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

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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 наса^ението

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

=+=+=+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.котл. сеч 20 %

Втори вид с е ч ................................................................................................................ /  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.

вид
категори^\. цр В И Д

категорй^\ цр

едра 19 дребна 7 вър-
шинасредна 39 дърва 299

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 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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
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 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 : cc4Tv_.. 
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.

З А П О З Н А Т  с т е х н о л о г и ч н и я  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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:....................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 378 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попълва 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 хехнологична 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



85. Вид на сечта: гола 100 %
Втори вид с е ч ........................................................................................
86. Площ на подотдела 8,1 ха Размер на сечището8, 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 .%

в и д

к а т е г о р и ^ ^ ^
Ак В И Д

к а т е г о р й ^ ^
ак

едра 2 дребна 74 вър-
шинасредна 116 дърва 498

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.) - ЗиЩ Ш ПвН ZOpCKU П О ЯС.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 ( ц ^
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
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 ф и гу р т^  
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 пътищ а, 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;

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За д о б и в  н а  дъ р в еси н а  о т  отдел  1543 , п о д о т д ел  - а
На ТП ДГС/ДЛС Г енерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Кардам;
и м о т  С (к адастрален  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................. . /попълва се само за недържавни гори!

VII. 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

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

[подотдел

[място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съ х р а н ен и е  н а  н еор ган и ч н и  и  би тов и  отп адъ ц и

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 с е ч .........................................................................................
20. Площ на подотдела 3,0 ха Размер на сечището 3,0 ха
21. 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.

./ интензивност .%

вид
категорий^^

пляс вид
кaтeгop̂ ?з̂ \

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, 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 ц и Ш вН  ZOpCKU П О ЯС.ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната ехема 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 
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: дълж ина............м. щ ирочина............ 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,
широчина 4 м.

5.2 Колареки - 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., 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 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните проееки и периферията 
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 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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

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.

П. Характеристика на насаждението

61. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид с е ч ................................................................................................................ / интензивност.........%
62. Площ на подотдела 7,9 ха Размер на сечището 4,0 ха
63. 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
категори̂ -̂ ^

ак В И Д

категорйя\
ак

едра 1 дребна 18 вър-
шинасредна 29 дърва 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, 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 нде 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 строителствотг '
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м>^
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т ракторни  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  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, 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 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 хоризонтал!,.^ 
и/или по извозните пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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 С (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 А

хххххх

1+=+=+=

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 

31. Вид на сечта: гола сеч 100 %
Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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.
6. Очакван добив от маркираната дървесина - 190 лежаща маса, куб.м.

вид
категори^^\

глд вид
категорй)Г\

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 ХараКТериеТИКИ 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 ехема 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, каетренето и разкройването на 
отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще ее оеъществява 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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
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 общом.., бр ой -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 : сечт^^. 
извоза ще се извърши по начини и еъе 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 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 сеч № ...........................

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



проект

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

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 134 , подотдел - и
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с.Калина;
и м о т  С (к адастрал ен  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................ , !попълва се само за недържавни гори!

XXXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

28

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

х х х х х х

пр. т р а к то р н и  вр. ИЗВОЗНИ п ъ т и щ а  

в р ем ен ен  ск л ад  

т р а се  н а  в ъ ж ен а  л и н и я

=+=+=+=1 проектиран автомобилен път

подотдел

място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съхранение на неорганични и битови отпадъци

На схемата задължетелно 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 с е ч ................................................................................................................ / интензивност
92. Площ на подотдела 2,2 ха Размер на сечището 2,2 ха
93. Съетав по план/програма пляс9, ак1, , действителен
4. Запае на 1 ха: е клони -176 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

.%

вид
категори '̂'^

ак глд пляс ВИД
категорйй\

ак глд пляс

едра 3 дребна 14 вър-
шинасредна 3 дърва 11 11

6. Наличие и характеристика на подраста преди еечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
7. Средно ИЗВОЗНО разетояние ...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. Дървееината в насаждението да се добива при спазване на технологичната ехема 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 еечището до временните екладове ще се осъществява с : ръчно на сортименти () ^
стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови гореки автомобилни пътища еъглаено Наредба 5 за етроителетвото в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни гореки пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дълж ина........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.
допуетимо разстояние между тях м., е дължина общом.., б р о й -м . и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни екладове (бр., площ в ха) -временни складове няма да ее
формират, като дървесината ще ее натрупва ръчно по технологичните проееки 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, подраета, младиняка и почвата : еечта и 
извоза ще ее извърши по начини и със средства, които не увреждат оетаващите на корен дървета, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на оетатъците от еечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътищ а, 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 оеновните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасноет в горите.

З А П О З Н А Т  с т е х н о л о г и ч н и я  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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 76 , подотдел - х
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище с. Ефр.Бакалово;
и м о т  С (к адастр ал ен  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................. , /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

▲ ▲ А

хххххх

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия

=+=+=+Н проектиран автомобилен път

"^™ _[М ясто за временно събиране

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 рш със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

34. Вид на сечта: сан сеч 100 %



Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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
категори^^\

пляс ВИД
категорий^

пляс ак мх

едра 2 дребна 1 вър-
шинасредна 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, 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 
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 (и
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
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
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.

З А П О З Н А Т  с т е х н о л о г и ч н и я  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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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 е. Северняк;
имот С (кадастрален Идентификатор/КВС) № ....................................., /попълва се само за недържавни гори/

XIV. Схема за добива на дървесина от насаждението

■ 1— V—iv-1- . v-д ■

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

40. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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 -1Ъ куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

вид
категорий"̂ ^

глд В И Д

категорйя^
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, 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 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; дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т рак торн и  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  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, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
д о п у ст и м о  р а зст о я н и е м е ж д у  п р о с е к и т е ............м ., д ъ л ж и н а ..................м ., ш и р о ч и н а .....................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 дървс^, 
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 86 , подотдел - е
На ТП ДГ С/ДЛС Генерал Т ошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище с. Лозенец;
и м о т  с  (к адастрал ен  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................. , !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

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

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



39. Състав по план/програма глдЮ, 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
KaTeropidS"̂ ^

глд вид
категорий\

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, 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 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; дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т ракторни  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  т я х ............. м  (не по-малко от 40 м), д ъ л ж и н а ......... 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 проееките..........м., дължина.............. м., широчина.................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м .,с  дължина общом.., б р о й -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 д ъ р в с ^  
подраста, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището -  чрез нареждане на остатъците от сечта по хоризонталите 
и/или по извозните пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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. Северци;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № ..................................... , /попълва се само за недържавни гори/

X. 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

хххххх

А А А

=+=+=+=

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

проектиран автомобилен път

Място за временно събиране

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 сеч 65 %
Втори вид с е ч .............................................................................................
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 Д

к а т е г о р и й ^ ^
глд ак В И Д

к а т е г о р 1? ^ \
глд ак

едра 9 5 дребна 3 1 вър-
шинасредна 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. 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 
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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 ,
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 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните просеки и периферията >13 
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 пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис;...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1402 , подотдел - б
НаТПДГС/ДЛС Генерал Тошево /попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище е. Генерал Тошево;
имот е (кадастрален ИДентификатор/КВС) № .................................... , /попълва се само за недържавни гори/

XXXVIII. 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 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
112. Вид на сечта: техн.сеч 25 %

Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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.

вид
категорий" \̂

глд вид
категорйй\

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 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: дълж ина........... м. ш ирочина.............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т ракторни  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  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, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
д о п у ст и м о  р азст оя н и е м е ж д у  п р о с е к и т е ............ м ., д ъ л ж и н а ..................м ., ш и р о ч и н а .....................м .
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м .,с  дължина общом.., б р о й -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 дървь.^^ 
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 сечиш,ето 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1414 , подотдел - а
НаТПДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Писарово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № .................................... , 1попълва се само за недържавни 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 ▲

хххххх

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
79. Вид на сечта: техн. сеч 100 %

Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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: е клони -99 куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 2 градус.

ВИД
категори^"\

глд вид
категорЙ5ь̂

глд

едра 5 дребна 1 вър-
шинасредна 12 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.) - Защитен горски поясТВКС
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 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: дълж ина............м. ш ирочина............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,
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., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общом.., бр ой -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 : с еч та^  
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 пътищ а, 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 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



проект

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

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1124, подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево !попълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Росица;
и м о т  С (к адастрал ен  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................., !попълва се само за недържавни гори!

XXVI. 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

А А ▲

хххххх

пр. тракторни вр. ИЗВОЗНИ пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия

Място за временно събиране

=+=+=+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 насаяедението

76. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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: с клони -124 куб.м/ха, без клони - куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 4 градус.

вид
категориЙ\^

глд вид
KaTeropi?5f\

глд ак

едра 4 дребна 3 вър-
шинасредна 6 дърва 94 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, 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 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; дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дължина......м, широчина ... м
6. П р осек и  за  в ъ ж ен и  линии; ...........бр .
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. 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 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 : с еч з^ г  
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 сечшцето 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.

З А П О З Н А Т  с т е х н о л о г и ч н и я  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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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

XXIV. 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

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

70. Вид на сечта: техн. сеч 80 %



Втори вид с е ч ................................................................................................................ / интензивност
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
категорий^\

глд ВИД
категори51\

глд

едра 13 дребна 12 вър-
шинасредна 5 дърва 196

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.) - 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 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 (це- -
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: дълж ина............м. ш ирочина............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,
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 общом.., б р о й -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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:....................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1201 , подотдел - е
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попшва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Изворово;
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) № .................................... , !попълва се само за недържавни 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

▲ А ▲

хххххх

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
67. Вид на сечта: техн. сеч 80 %

Втори вид с е ч ................................................................................................................ / интензивност.........%



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

вид
категори \̂.^

глд В И Д

категощ!̂ -^
глд

едра 15 дребна 8 вър-
шинасредна 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, 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.) - За щ и Ш вН  ZOpCKU П О ЯС.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. ш ирочина............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т рак торн и  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  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, широчина ... м
6. П р осек и  за  в ъ ж ен и  л и н и и : ...........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 
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 : сечтт._, 
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:..................................
д а т а :...................................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1571 , подотдел - б
На ТП ДГ С/ДЛС Г енерал Т ошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Чернооково;
и м от  С (к адастрален  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................ , !попълва се само за недържавни гори!

XXI. Схема за добива на дървесина от насаждението

Kill

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

=+=+=+Н проектиран автомобилен път 

______ подотдел

- :  ̂ |място за съхранение и зареждане на ГСМ

и съ х р а н ен и е  н а  н еор ган и чн и  и би тов и  отп адъ ц и

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 с е ч ........................................................................................
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.

./ интензивност .%

вид
категори5Г\

ак глд В И Д

категорйй\
ак глд

едра 7 дребна 4 вър-
шинасредна 8 дърва 3 118

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.) - 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 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 ( ц ^ '
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
ш и р очи н а 4  м.

5.2 Колареки - 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 ф и гу р !^  
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 док}^енти.
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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:....................................................

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

XVIIL 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

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

52. Вид на сечта: техн. сеч 100 %
Втори вид с е ч ......................................................................................
53. Площ на подотдела 1 ха Размер на сечището 1 ха
54. Съетав 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
катего|^4^^\

глд В И Д

категор1?Я\
глд

едра 9 дребна 7 вър-
шинаередна 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, 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 извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва- в 
сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, ръчно, кастренето и разкройванеточ^.^ 
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: дълж ина............м. щ ирочина............ 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 по-малко от 40 м), дължина......м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
допуетимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., широчина.................м.
7. Направа на технологични проееки бр.
допустимо разстояние между тях м., е дължина общом.., б р о й -м . и брой-м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -временни складове няма да 
формират, като дървесината ще се натрупва ръчно по технологичните проееки и периферията ъга 
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 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 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. Веички операции по подготвителните и оеновните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасноет 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:....................................................

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

XIX. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища п р . т р а к т о р н и  в р . ИЗВОЗНИ п ъ т и щ а

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ  предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ А А временен склад

хххххх 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 с е ч ................................................................................................................ / интензивност
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.

.%

вид
категорий^^

глд вид
категорйй\

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, 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.) - ЗсНЦШПвН ZOpCKU П О ЯС.ГВКС
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната ехема 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 (цЪги
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: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т ракторни  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м е ж д у  т я х ...........м  (не по-малко от 40 м), д ъ л ж и н а ........м ,
ш и р оч и н а 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.., б р о й -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 фигур^_
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 пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:....................................................

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 с. 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

лллллллл

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

▲ ▲ ▲

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
40. Вид на сечта: техн. сеч 35%

Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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.

вид
категори^"\

глд вид
категорйя\

глд

едра 29 дребна б вър-
шинасредна 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 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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко о т 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 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 : сечт^^  
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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 95 , подотдел - ч
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори/
Община Крушари ; Землище с. Бистрец;
и м о т  С (к адастрален  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................. , /попълва се само за недържавни 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

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

25. Вид на сечта: гола 100%
Втори вид с е ч ................................................................................................................ / 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
категорий"'-̂

глд В И Д

категор1!й\
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 разстояние ...20 ... м. ;
8. Други хараКТериеТИКИ на наеаждението {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 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, чиле 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: дълж ина............м. ш ирочина............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,
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.
д о п у ст и м о  р а зст о я н и е м е ж д у  п р о с е к и т е ............ м ., д ъ л ж и н а ..................м ., ш и р о ч и н а .....................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м .,с  дължина обшом.., б р о й -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 дървг , 
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 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 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 15 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Г енерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище с. Габер;
имот С (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 

технологична просека 

Площ предвидена за сеч 

Място за временно събиране

» » »

▲ ▲ А

хххххх

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия
лллллллл =+=+=+=1 проектиран автомобилен път 

[подотдел

РУ1ЯСТО 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 с е ч ......................................................................................
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.

./ интензивност .%

В И Д

категорий^^ цр вид
катего^?Я\ 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. 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: дълж ина............м. щ ирочина............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Т ракторни  -  д о п у ст и м о  р азстоя н и е м еж д у  т я х ............. м  (не по-малко от 40 м), д ъ л ж и н а ......... м ,
ш и р оч и н а 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 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигур^^ 
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.

З А П О З Н А Т  с  т е х н о л о г и ч н и я  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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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 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 ▲

х х х х х х

пр. т р а к т о р н и  вр. ИЗВОЗНИ п ъ ти щ а  

в р е м е н е н  ск л ад  

т р а се  н а  в ъ ж ен а  л и н и я

=+=+=+=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



10. Вид на сечта: техническа сеч 30 %
Втори вид с е ч ..................................................................................................
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
категорш1 \̂

Глд вид
категорйй\

глд

едра 13 дребна 4 вър-
шинасредна б дърва 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, 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.) - ЗсНЦиШвН ZOpCKU П О ЯС.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; дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
ш и р оч и н а 4  м .

5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дълж ина......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 ча 
насаждението извън котлите, както следва: за дървата и технологичната дървесина-на фигypv.^ 
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:

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

Одобрил;
име, фамилия,/ подпис:...................................................

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 е. Житен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..................................... , !попълва се само за недържавни гори!

III. 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

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’****’" ^ ^  [Място за временно събиране 

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 с е ч ................................................................................................................ / 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.

.%

вид
категори^^^

Глд вид
категор1!й\

глд цр

едра 6 дребна 3 вър-
шинасредна 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, 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.) - Зищ иШ СН  ZOpCKU П О ЯС.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 разкройванетс ч 
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. ш ирочина............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,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дълж ина......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. Изг{)аждане 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 
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 пътищ а, 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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 351 , подотдел - б
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево 1попълва се само за държавни гори!
Община Крушари ; Землище е. Крущари;
и м о т  е (к адастрален  И Д ентиф икатор/К В С ) № ..................................... , !попълва се само за недържавни гори!

ХШ. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

лллллллл хехнологична 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

т 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 с е ч .............................................................................................................../ 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.

вид
категори^\^

глд амяс В И Д

категорйй\
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, 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 
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дълж ина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
д о п у ст и м о  р а зст о я н и е м е ж д у  п р о с е к и т е ............ м ., д ъ л ж и н а ..................м ., ш и р о ч и н а .....................м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м .,с  дължина общом.., б р о й -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 дървг 
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:

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

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис:...................................................

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН№ ....
За добив на дървесина от отдел 1267 , подотдел - а
На ТП ДГС/ДЛС Генерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище е. 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

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, технолопините 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 с е ч ................................................................................................................ / интензивност.........%



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

вид
категория

Пля
с

\д ъ р в . вид 
категория

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 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.) - ЗиЩ НШ вН ZOpCKU П О ЯС.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 сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (п<̂ и
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: дълж ина............м. ш ирочина............ 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,
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 общом.., б р о й -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-й 
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 пътищ а, 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;.................................
д а т а ;...................................................г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика;

Одобрил:
име, фамилия,/ подпис;.................................................
д а т а :...................................................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 Г енерал Тошево Iпопълва се само за държавни гори!
Община Генерал Тошево ; Землище с. Йовково;
и м о т  С (к адастрал ен  И Д ентиф икатор/К В С ) № ............................................. , !попълва се само за недържавни гори!

XXV. 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

А А А

хххххх

Място за временно събиране

пр. тракторни вр. извозни пътища 

временен склад 

трасе на въжена линия 

=+=+=+=i 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 с е ч ................................................................................................................ / 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.

вид
катего^1Й^^

глд ВИД
категорйй^

глд

едра 3 дребна 1 вър-
шинасредна 3 дърва 43

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.) - ЗяЩ Ш ПеН ZOpCKU П О ЯС.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 сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : ръчно на сортименти (ц
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: дълж ина............м. ш ирочина............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,
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.., б р о й -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 пътищ а, 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:.........................................


