
Преслав Христов. €£-
/име. фамилия./подпис: Л „ г
дата: 17.10.2019 г
№ и дата на удостоверението заупражняване на 
лесовъдска практика 10463/2014г.

Образец по чл. 53, ур. 6 от 1 ICT 
Одобрил: р
ннжЛазарннкн vCfKCMX£,tr\
име. фамууит̂ иупи
датаз(
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

;. фамилия., тюдпи г~ , г\
г а Д ^ . . . . . ‘̂ М 6 * 3

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел ,,н”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се сами за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) .... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива па дървесина от насаждението

Легенда
|~± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища » -» -» -»  проектирани тракторни вр. извозни пътиша

А А_А временен склал 

[ \ \ \ \ \ \  ~ ] трасе на въжена линия 

|=-=+=д=| проектиран автомобилен път

На схемат^ задължително d tfнанасят контурите на насаждениетоимота, съществуващите и проектирани временни 

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

J  с ъ щ е с т в у в а щ и  и з в о з н и  п ъ т и ш а  

|=====1  с ъ щ е с т в у в а щ  а в т о м о б и л е н  п ъ т  

J  i e \ H O . T O i  п ч н а  п р о с е к а

j Uri WuCi U тлОР гГ̂

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



1 .Вид на сечта: постепенно-котловинна /интензивност 30%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 8,7ха Размер на сечището- 8,7 ха
3. Състав по план/програма:здб8,бл1,цр1, действителен: здб6,бл1,црЗ
5. Запас на 1 ха: с клони 53 куб.м/ха . 48 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 203 куб.м.______ _____ _________

'̂STi>DB. ВИД
категориТг̂

^ жцрв- вил 
катсгорТг̂ ^ здб Up бл

едра дребна
средна дърва 80 81 42

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина. % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 700 м ;
10. Други характеристики на насаждението (токовшца. сватбовища, надлесни дървета, сервитути. 
защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока 
консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони. биологично разнообразие и др.)

111. 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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м). дължина.....м. широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечигце:събнране на вършината на купчини,на местата без 
подраст.
11. Други указания:
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 е 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 № .........................



Преслав Христов.
/име. фамилия./подпис: ОгуБ- (
дата: 18.10.2019 г.-\. ^  v Г'
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика 10465/2014г.

Образец по чл дг3 
Одобрил: НЗГАОис^Т-бо
."гж л»-..р .",к«лл  Л а ^ / г ч
име. фамили^упшшмс:.....  ^  v vo^v-J

\ д а т а / / : г.. /
№ н дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „ф”
На ГП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори!
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива па дървесина от насаждението

:...... : -
F = ^

проектирани коларски ор. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуваш автомобилен път 

технологична просека

На

блз-.
1сят контурите на

проектирани тракторни вр. извозни пътища

А А_ А J временен склад

\ \ \ \ \ \  ] трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

насажден пето/и мота. съществуващите и проектирани временни



1 .Вид па сечта: постепенно-котловинна /интензивност 30%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 7,5ха Размер на сечището- 7,5 ха
3. Състав по план/програма:бл6,здб2,гбр2,цр,кгбр. действителен: бл6,здб2,цр2,гбр,кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони 124 куб.м/ха . 95 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 200 куб.м.______ _____ ____________

^̂ дд>пв. вид 
категорий\^

вид
кчггегорТГя̂ зло Цр бл

едра дребна
средна дърва 63 60 77

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина. % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 500 м ;
10. Други характеристики на насаждението (токовища. сватбовмща. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м). дължина.....м. широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м.. дължина............... м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечищехъбирапе на вършината на купчини,на местата без 
нодраст.
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за гова 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 № .........................



Преслав Христов..^ОГкакеЛгл € С
/име, фамилия,/ подпис:.
дата: 15.08.2019 г. с^-0[Ср (
№ и дата на удостоверението за/ упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец
Одобрил: TO*"fNO-(4e4f\
инж.Лазаринк:
име, фамш1и%Лподш 
д а т а : / / '/ / - . /^ .  г„ ^
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел „к”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
|±  ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

|............. съществуващи извозни пътища

!= = = = = ]  съществуващ автомобилен път 

\лллаллл[ технологична просека

[.'Цт-О-У-О. .Vn̂  vJS-
На схемата [задължително се нвдаоят

» -» -» -»  проектирани тракторни вр. извозни пътища 

временен складА А А

Ixxxxxx | трасе на въжена линия 

|=+=+=+=| проектиран автомобилен път

контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни



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

2. Площ на подотдела- 3,7ха Размер на сечището- 3,7 ха
3. Състав по план/програма:бл7,цр1,бк1,бб1, действителен: бл?Цр1,гбр1,бб1
5. Запас на 1 ха: с клони 119 куб.м/ха , 105 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 72 куб.м.____________________ _____

^ STJjDB. вид 
категорРйг\̂ Бб д̂о̂ рв. вид 

категорй*\ бл нр Гбр Бб

едра 2 дребна
средна 1 дърва 29 19 10 11

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Преслав Христов.
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 07.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

I. 6 от НСГ

€ С

Образец по чл. 53,J,
Одобрил: 
инж.Лазаринка
име. фамилия,/ полпи' , ^  е/ 1Q ......
д а т а ^ . '/(> { .$ ... 2_P^Q \^4
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „г”
На ТП ДГС Ботевград Iпопълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах."Гърнето
мах.Т ьрнето

жиджелкОвец
;ца кова  ПИВДДА

Легенда:
|±  ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

|- ........... -| съществуващи извозни пътища

| = --------- ] съществуващ автомобилен път

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

А А А | временен склад

[хххххх ~] трасе на въжена линия 

[=+=+=+=! проектиран автомобилен път|лЛАЛЛАЛл|технологична Пр0СеКа

| У I I...............
На схемата задължителноСсецнанасят 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.



1 .Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 1,6ха Размер на сечището-1,6 ха
3. Състав по план/програма:бл6,цр2,гбр2, действителен: бл6,цр2,гбр2
5. Запас на 1 ха: с клони 144 куб.м/ха , 130 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 48 куб.м. ______ _____ ____________

ВИД
категори*г\̂

ВИД
категорйя^ бл Up гбр

едра дребна
средна дърва 21 14 13

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 600 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар . 4 5 * 7 8 9 10 11 12

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6..Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Преслав Христов...^
/име, фамилия,/подпис: ... ^

дата: 13.08.2019 г . . J L o t £ ( G * 9  
№ и дата на удостоверението за унр1а/гл.,.гк'.. . 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец по ^  НГГ
Одобрил: VerhOi^g^;
инж.Лазарника . * , г р ч й
име. фамилия,/подпис: \
д а т а / Д / / , / ^ .  г.,4̂
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „ж”
Н а Т П  Д Г С  Б о т ев г р а д  /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина ог насаждението

мах."Гърнето

ПИВДДА

Легенда:
| ± ±  ±  ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища 

|............. -| съществуващи извозни пътища

»  » » »  проектирани тракторни вр. извозни пътища

1А A A 1 временен склад

|х,\хххх | трасе на въжена линия 

|=+=+=+Ц проектиран автомобилен път

|==--------- ] съществуващ автомобилен път

|лалалалл| технологична просека 

I I • " I...............
На схемата/задължително се (нднакят 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.



1. Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 1,0ха Размер на сечището-1,0 ха
3. Състав по план/програма:бл6,цр2,гбр2, действителен: бл6,цр2,гбр2
5. Запас на 1 ха: с клони 150 куб.м/ха , 130 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 43 куб.м. ______ _____ ____________

Чч5МВ. ВИД
категори^^

ВИД
категорй>?\ бл Цр Гбр

едра дребна
средна дърва 22 16 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 600 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м. широчина ...
• м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: ,__ ^
Преслав Христо т ^ гС

/име, фамилия./ подпи ^ ( Ь  /
дата: 15.08.2019.. .у ц -----
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образег 
Одобрил: 
инж.Лазари!
име. фамилия,/ п £> /  £  V q

| датау/1т.(//..'./.У., г., — -_J3LiL_
I № и дата на удостоверението за упражняване~на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „з”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах."Гърнето
мах.Т ърнето

жиджелковец
f c p  l iAKOBA* / s .

ПЕТК0В0Т 0

Легенда:
± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

[а  А А ] временен склал 

[хххххх 1 трасе на въжена линия 

!=+=+=+=] проектиран автомобилен път

|----------- съществуващи извозни пътища

| = = Ц  съществуващ автомобилен път

^технологична просека 

РЙ |/Ц .WV-



1 .Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 7,3ха Размер на сечището- 7,3 ха
3. Състав по план/програма:бл6,цр2,гбр2, действителен: бл4,цр2,гбр1,бб2,ак1
5. Запас на 1 ха: с клони 147 куб.м/ха , 130 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 285 куб.м.______ _____ ____________

"̂ STbDB. ВИД
категори*Г\̂ Бб вид

категорйя\ бл нр Гбр Бб ак

едра 4 дребна
средна 7 дърва 103 51 62 41 17

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 800 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил:
Преслав Христов... Per,

/име, фамилия,/ подпис: .. Q , I „
дата: 07.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението 4а упра/к..,.^, 
лесовъдска практика!0465/20Шг.

на

Одобрил: 
инж.Лазаринка. ^2Госхм£ « т€с
име. фамилия,/ подпис: й о  \г t г  -< 
д ата //, / / . / / . , ' ^  1 ^ 9  
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „л”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах.Търнето
мах.Т ьрнето

жиджелковец
ЩАКОВА ПИВА ДА

С Т О К О В О Т О

Легенда:
| ±  ±  ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища 

|..............-[ съществуващи извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

|а  А А ̂ временен склад

р = = = 1  съществуващ автомобилен път 

! ^7 технологична просека

нанася

jxxxxxx | трасе на въжена линия

=+=| проектиран автомобилен път



1 .Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 0,5ха Размер на сечището-0,5 ха
3. Състав по план/програма:бл6,цр2,гбр2, действителен: црЗ,гбр5,бл2
5. Запас на 1 ха: с клони 140 куб.м/ха , 130 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 19 куб.м.____________________ _____

вид
категорп*г\̂

"̂дз̂ рв. вид 
категорйя-̂ нр гбр

едра дребна
средна дърва 5 14

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 500 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар . 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събпране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: ^2T0CtucVfT-€o
Преслав Христе *

/име, фамилия,/ подт Щ  С .Ч З
дата: 11.09.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

°д „ бР"Л; W a u * *
пнж Лазарпнка J
име. фамилия^ подпис: 2_Р (Q  ( Q>
дата:Д  л/.Ц. 4 У  г'.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „ц”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) No,,,,,,,.,,,,,..., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението

|..............-j съществуващи извозни пътища

[= = = = = ]  съществуващ автомобилен път 

[лалллллл| технологична просека

Н U 4,0» Н OfCn&s

T X T ]  временен склад

|\\.\ххх | трасе на въжена линия 

)=+=+=+=! проектиран автомобилен път



1 .Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 1,0ха Размер на сечището- 1,0 ха
3. Състав по план/програма:чб10. действителен: чб9,бб1
5. Запас на 1 ха: с клони 440 куб.м/ха . 376 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 65 куб.м. ______ _____ ____

^^цьрв. вид 
категорий\^

чб бб вид
категорТТя-̂

чб бб

едра 29 4 дребна
средна 8 2 дърва 19 3

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина. % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне па самар . 4 5 * 7 8 9 10 11 12

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ...
м
.6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечигце:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил:
Преслав Христов.в. I г  .

/име. фамилия,/ подпис:
дата: 07.08.2019 г. ., ,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика10465/2014г.

Образец по чл. 53, ает. 6 от НСГ 
Одобрил: Л J

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „61”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

цШ  аГГ

L -П- €
2.1 \

■ • Л i __

Легенда:
| ± ± ±  ±  I проектирани коларски вр. извозни пътища 

[............. съществуващи извозни пътища

= = Н  съществуващ автомобилен път

|лллллллл| технологична просека

проектирани тракторни вр. извозни пътища 

а л а ] временен склад 

Ixxxxxx 1 трасе на въжена линия 

|=+=+=+=| проектиран автомобилен път

Н̂Н̂(УтНа схемата|радължително се

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

ят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

тсеки, просеките за въж 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



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

2. Площ на подотдела- 0,6ха Размер на сечището- 0,6 ха
3. Състав по план/програма:бл6,цр1,гбр1,бб2, действителен: бл6,цр1,гбр1,бб2
5. Запас на 1 ха: с клони 150 куб.м/ха , 135 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 20 куб.м .______ _____ ____________

^^о^рв. вид 
категорий\^ Бб ^̂ ДТгрВ. вид 

категорйя\ бл Бб

едра 3 дребна
средна 3 дърва 5 9

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, %  на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина............... м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



-------- е
Изготвил: f e - к а к е и  € С
Преслав Христ

/име, фамилия,/ подп I
дата: 07.08.2019 г. I 
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец по чл. 
Одобрил:
инж.Лазаринка Лю
име. фамилия,/ подпис:......

5 3 ^ 2 6  от НСГ

iferrscu^etrt е с  

iUHCp f
д а т а / ^ .у / .у ^  г., -
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „г1”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

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

|...........-| съществуващи извозни пътища

[=-  — ] съществуващ автомобилен път

\А А А а временен склад

|хххххх | трасе на въжена линия 

|=+=+=+=j проектиран автомобилен път|ллллллла| технологична просека

I I I...............
На схемата/задължително се нФнасят 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.



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

2. Площ на подотдела- 0,3ха Размер на сечището- 0,3 ха
3. Състав по план/програма:бл8,нр1,здб1. действителен: бл4,цр5,здб1
5. Запас на 1 ха: с клони 83 куб.м/ха , 77 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 14 куб.м. ______ _____ ____________

вид
к а т е г о р и й \^

ВИД
катего р Р Г Я \

бл Цр
едра дребна
средна дърва 5 9

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 700 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях..............м., дължина...............м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събпране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: f a
Преслав Христов..

/име, фамилия,/ подпис: ..  ̂ О б /Х  I (T'bbCl
дата: 07.08.2019 г. ^  ^
№ и дата на удостоверение^ за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец по чл. 52-ал б^вцНСГ 
Одобрил: 0
ниж.Лаза| YC£TCU4£ « t £ С

....................................

№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „з”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори!

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах.Кошари

Легенда:
|±  ± ± ± 1 проектирани коларски вр. извозни пътища

|- ...........съществуващи извозни пътища

Б = = = = Ц  съществуващ автомобилен път

проектирани тракторни вр. извозни пътища

А А А временен склад 

[хххххх 1 трасе на въжена линия 

Н+=+=+Н проектиран автомобилен път|лллллллл| технологична просека

| ~ I 1...............
На схематарадължително 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.



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

2. Площ на подотдела- 0,1ха Размер на сечището-0,1 ха
3. Състав по план/програма:бб10, действителен: 6610
5. Запас на 1 ха: с клони 250 куб.м/ха , 225 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 7 куб.м. ______ _____ ____________

^>д^рв. вид 
категори^\ бб ^здрв. вид 

категорпТя̂ бб

едра 1 дребна
средна 3 дърва 3

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 400 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м„ дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събнране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: ffefbORetn C c
Николай Йосифо1 .
/име, фамилия,/подпис. Q
дата: 11.06.2019 г. (/
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика5508/2012г.

■ п Щ г  . .
ТЕХН О ЛОГИ ЧЕН  ПЛАН №  1

Образец по чл.^Д^&л. 6 от НСГ 

О Д ° 6РИн: :ж .Л а з а , е с
име, фамилия,/подпис Г Л и л  .’ ....
Д а т а : / ^ / / . , . / / 2 .  д . , ^  ^  3

№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:5515/2012г

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „ш”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах.Катари

кРНИКА

МЪРдкоВЕШ

si А

КЪенака

Hi 1| $

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

I-............-| съществуващи извозни пътища

|— | съществуващ автомобилен път

1АЛЛЛЛЛЛЛ| технологична просека ч  г \

I \ S M M №  №  ftPdtTo&fa
ателш

»  »  »  »  проектирани тракторни вр. извозни пътища

|А А А временен склад 

|хххххх | трасе на въжена линия 

h +=+=+H проектиран автомобилен път

f  ............

щ щ ш ш



1 .Вид на сечта: : пробирка / интензивност 20 %
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 0,5ха Размер на сечището-0,5 ха
3. Състав по план/програма:чб10„ действителен: чбЮ
5. Запас на 1 ха: с клони 430 куб.м/ха , 355 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 32 куб.м. ___________________

в и д

к а т е г о р и ^ ^
Чб ВИД

к а т е г о р й я \ ^
чб

едра 13 дребна
средна 5 дърва 14

. 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие). . , .................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 700 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със:коне на самар,влачка и 
камиони. 4 5 6 7 8 9 10 * 12

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките......... м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях .............. м., дължина............... м., широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
Други указания:

а 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 № .........................



ЙНр
РегдИзготвил: I ^ Л С Х -QZ

Николай Йосиф . ,

(/име, фамилия,/ подл х-СчщР (
Ьата: 11.06.201 у г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика5508/2012г.

Образец по чл. 5 f )  ал. 6 ат нгч^ 
Одобрил: ^ _

инж.Лазар ?(> Р '»Н £ «Т € С
име, фамилия,/ иодп
дата://, i
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:5515/2012г

?т$ з Ь \ 0 А Ъ

ТЕХН О ЛОГИ ЧЕН  ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „щ”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

mv

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища

|----------- -| съществуващи извозни пътища

] съществуващ автомобилен път 

нологична просека

»  » » »  проектирани тракторни вр. извозни пътища

/viva

I  ( b H O V W A ^

[ A A A  временен склад 

|хххххх ] трасе на въжена линия 

1=+=+=+=) проектиран автомобилен път

f --------- 1. М Л 0 . М 4  М ?



t o r

1 .Вид на сечта: : прореждане
Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела- 0,8ха Размер на сечището-0,8 ха
3. Състав по план/програма:бб6,чб1,блЗ, действителен: бб6,чб1,блЗ
5. Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха , 171 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 29 куб.м.

/ интензивност 20 % 
интензивност %

'^ ^ Ц > р в .  вид 
к а т е г о р и * Г \^

бб чб вид
к а т е г о р й я ^

бб чб

едра 8 5 дребна 0 0
1 средна 6 2 дърва 6 2

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие).....................................................................................................................  •-«м**»**'-
9. Средно извозно разстояние 700 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

от сечището до временните складове ще се осъществява със:коне на самар,влачка и
мионм. - • ш  щшшшшшяшттштяшт 4 5 6 7 8 * 10 * 12

т »

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........ м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките......... м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях .............. м., дължина............... м., широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
И. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: ^
Преслав Христе € с

/име, фамилия,/подп...
дата: 11.09.2019 г. ./  »
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика10465/2014г.

Образец по чл. 53.
Одобрил: ^ „
н н ж Л а з а р и н к а Л ^ ^ 64*
име, фамилия,/ подпис: . Л /p,V Сй> [
датаA ' j h { 9  ■г- ^
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „в1”
На 1 П ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
ИМОТ С (кадастрален ИДентификатор/КВС) No,,,,,,,,,,,,,..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:
± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища проектирани тракторни вр. извозни пътища

|----------- ^ съществуващи извозни пътища

= ==== [ съществуваш автомобилен път

|аааааллл| теХнологична просека

временен склал

|хххх.\.\ | трасе на въжена линия 

|=+=+=+Ц проектиран автомобилен път

1.
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.



1 Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела- 0,1 ха Размер на сечището- 0,1 ха
3. Състав по план/програма:бб9,бл 1. действителен: бб9,бл1
5. Запас на 1 ха: с клони 250 куб.м/ха . 195 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаша маса: 6 k v 6 . i\

/ интензивност 20 % 
интензивност %

"̂̂ Ц>ШЗ. вид 
категори̂ г\̂ бб ВИД

категорйя^ бб
едра 1 дребна
средна 2 дърва 3

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м). дължина.....м. широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии: ........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м.. дължина...............м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:сьбиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Преслав Христов | Л ч л
/име, фамилия,/подпис ■*
дата: 11.09.2019 г. ,, !
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец по чл. 53, а;р-̂ 5 от НСГ 
Одобрил: р
инж.Лазарпнка„ ':^ € с

срамилия./ подпис: ,име. фамилия./ подпис:
дата:
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „е1”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот С (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

| - ...........’-| съществуващи извозни пътища

{ = = = = !  съществуващ автомобилен път 

|лллллллл| технологична просека 

' ' ' 3 1Л I ̂ >VCA ЧО уеД-
На схемата/задължително се надЦс^т

временен склад

Ixxxxxx I т|засе на въжена линия

|=+=+-+=| проектиран автомобилен ггьт



1. Вид на сечта: пробирка /интензивност 20%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 0,2ха Размер на сечището- 0,2 ха
3. Състав по план/програма:чб10, действителен: чбЮ
5. Запас на 1 ха: с клони 400 куб.м/ха . 355 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 13 куб.м. ______ _____ ____________

вид
категори)Г\ чб вид

категорТгя\̂ чб
едра 8 дребна

средна 1 дърва 4
8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Изготвил: ^Ъткаке^п €С
Преслав Христов .

/име, фамилия./ подпис
дата: 11.09.2019 г. 1 
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика10465/2014г.

одобрил: % п \ о и е с
инж.Лазаринка J
име. фамилия,/подпис:
д а т а : / / . / / . ^ ? г . .  l /
№ и дата на удостоверението за упражняване на 

лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „и1”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища

( ...........Ц съществуващи извозни пътиша

| = = = = Н  съществуваш автомобилен път 

^технологична просека

t̂ VfVM.VVuy wS.
A A A A A A A .

На схемата
JVf

вадължително се на^кусяяук

1роектирани тракторни вр. извозни пътища 

А А А Цремеиен склад

\ \ \ \ \ \  | трасе на въжена линия 

|=+=+=+=| проектиран автомобилен път

1 e-e-t е
та>«ъществуващите и проектирани временнгконтурите на насаждението/имоталеъществуващите и проектирани вре

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

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



1 .Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 0,3ха Размер на сечището- 0,3 ха
3. Състав по план/програма:чб10. действителен: чб9,бб1
5. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , 355 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 25 куб.м. ______ _____ ____________

^ецрв. вид 
категориите чб бб вид

категорТгяе чб Вб

едра 13 5 дребна
средна 2 1 дърва 3 1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника и коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
•6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м.. широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях..............м., дължина...............м.. широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събмране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



^ л а к е ^ з ~

Преслав Христов X & tQ ? ( G ^ a
/име, фамилия,/ подпис.......  -—*
дата: 11.09.2019 г. |
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика!0465/2014г.

Образец по чл. р 
Одобрил:
инж.Лазаринка Лк w
име. фамилия./ подпис: ... ^  СЛ
^ Ж п Ж ,  -Т У

№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „с1”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот С (кадастрален ИДентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

►>-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища 

А А А | временен склал

|. \ \ \ \ \ х  | грасе на въжена линия 

|=+=+=+=1 проектиран автомобилен път

| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища

j............. -| съществуващи извозни пътища

|==----------1 съществуващ автомобилен път

|аллллаал| технолОГИЧна просека

Цчк ИЛЗ- 1 ~~|.....................

На схематарадълж 1пелно се (^инг^ят 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.



1. Вид на сечта: пробирка /интензивност 15%
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 0,2ха Размер на сечището- 0,2 ха
3. Състав по план/програма:чбЮ, действителен: чбЮ
5. Запас на 1 ха: с клони 400 куб.м/ха . 355 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 10 куб.м.__________________________

^ ^ > Д Ц РВ . в и д  

к а т е г о р и * г \ ^
чб ^^Д4*ОВ. ВИД

к а т е г о р й м ^
чб

едра 4 дребна
средна 2 дърва 4

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) ....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 900 м ;
10. 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: специализирана горска 
техника н коне на самар .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...
м
.6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м.. дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина............... м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)....................................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събпране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................



Николай Йосифов
/и м е, ф ам илия,/ подпис: . I Q

дата: 13.06.2019 г . (/
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика5508/2012г.

Одобрил: V e ^ f N C X c е с
инж.Лазар

име. фамилия./ подпис: Д з н с р  ( . . . .

№ и н ^ у и ^ ^ ер ен и ет о  за упражняване на 
лесовъдска практика:5515/2012г

ТЕХН О Л О ГИ ЧЕН  ПЛАН №  1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел „х1”
На ТП ДГС Ботевград /попълва се само за държавни гори/
Община: Правец Землище: с.Калугерово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

мах.Кошари

мърдковЕЦ.

юнака

Легенда:
|±  ±  ± *  I проектирани коларски вр. извозни пътища » » »  » проектирани тракторни вр. извозни пътища

........... -| съществуващи извозни пътища

h ~ ;— -  -j съществуващ автомобилен път

[А А А  | временен склад

|хххххх | трасе на въжена линия 

|=+=+=+Н проектиран автомобилен път

|..K4.6.G££lf KW
hAAAAA/Vj  технологична просека

Г  I..r.f./l.U.U.ia (К  WofdUL, [______
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.



1. Вид на сечта: : прореждане / интензивност 20 %
Втори вид сеч: интензивност %

2. Площ на подотдела- 2,6ха Размер на сечището-2,6 ха
3. Състав по план/програма:бб6,блЗцр1„ действителен: чб6,блЗ,цр1
5. Запас на 1 ха: с клони 201 куб.м/ха , 177 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса: 99 куб.м. _____ ______ ____  7̂_____

вид
кате гор ий^^

Чб ^ДОДЗВ. ВИД
категорйя-^

чб Бл Цр

едра 12 дребна
средна 16 дърва 43 22 6

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) .....................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние 800 м ;
10. Други характеристики на насаждението (токовигца, 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.)

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): моторен трион

З.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със:коне на самар,влачка и 
камиони .

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

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

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина ...
м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките......... м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки 1 .бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м.„ широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха)..........................................................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечище:събиране на вършината на купчини .
11. Други указания:
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 № .........................


