датаги. ш..! „же. г.
И дата на
за
УДОСТОВСрСНЧДЗ)
лесовъдска практика %)
”9

дата:......=.“.“г?!п.гдь
”9 И дата на УДОСТ

на

ПРЗЖНЯВЗНЗС
% 4113
„9,

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН М.»

*;

За Добив на дървесина от ОТДел
......... 63 ..................... ПОДОТДел......
На ТП ДГС/ДДС
......... Болярка ........................... /попълва се само за държавнъргари/
Община ...... Велико Търново .......... ;Землище
............ Вонеща вода ........................ ,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) Ме ..........................., /попьлва се само за недържавни гори/
1. Схема за Добива наддървесина от
насаждението

63

17;4.74

1707231Х

7.7 . 7

ах“

71,

/БНТАТА

./
”]., 012,
мат
Ш]

Легенда:
проектирани КОЛЗРСКИ Вр.

ИЗВОЗНИ

ПЪТИЩЗ

ПРОСКТИРЗНИ тракторни Бр. ИЗВОЗНИ ПЪТИ Шд

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

ШМястозаотпадъцииГСМ
На схемата

ЗЗДЪЛЖИТСЛНО

се

|

НЗНЗСЯТ КОНТУРИТЕ Нд НдСЗЖДСНИСТО/ИМОТЗ,
СЪЩССТВУВЗЩИТС

ГОРСКИ ПЪТИЩЗ, ТеХНОЛОГИЧНИТС ПРОССКИ, ПРОССКИТС
ВРЪЗКЗТЗ ИМ СЪС СЪЩССТВУВЗЩЗТЗ ЗВТОМОбИЛНЗ

321

ВЪЖСНИ ЛИНИИ, ИЗВОЗНИ ПЪТИЩЗ,

пътна мрежа.

И

ПРОеКТИРЗНИ

временни

временни

СКЛЗДОВС КЗКТО

И

11.

Характеристика на насаждението

на сечта ............краткосрочно постепенна осем е телна .................... / интензивност. ...20 %
ФФ? ............./ интензивност !. !?!”..(Уо
Втори вид сеч ..........
2.Площ на подотдела ...6,7 ...... ха Размер на сечищеТо .......... 6,7 ......... ха
3. Състав по план/програма ......... бк10 ............ , Действителен ............ бк1О,гбр ...................
4. Запас на ха: с клони......264 ...... куб.м/ха , без клони ...... 236 ...... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26 ...... градуса.
6. Очакван добив от марки аната дървесина ...321 ............ лежаща маса, куб.м.
3- ВИД
В- ВИД
бк
бк
гбр
трп
1. Вид

[!хр/ЮЖИ/.тйд................

1

бк10
категори

категори

25

дребна
вър31
9
256
шина
средна
дърва
8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) .....
..

едра"

",

“

.“

"

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

9. Средно извозно разстояние ...О-1ООО....;
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.)

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
111. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичнатасхема по т.
2. Сечта ще се извършва 0 (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,
на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извърши в сечището или на временния склад
1.

1

3. ИЗВОЗЪТ От сечището ДО временните складове ще се ОСЪЩССТВЯВЗ СЪС специализирана горска
на
техника .......................................................................................................................................................
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции.

.

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 ...40 ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 700. . .м,
4
м.
широчина
5. 2 Коларски- разстояние между тях ...... -...м (не по-малко от 40 м), дължина.. ...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии.
бр.
просеките
допустимо разстояние между
..... - ..... м., дължина ............. м., широчина ............... м.
7. Направа на технологични просеки ....-....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 Да се спазва
ЗГ и неговите наредби...
..
”Вършината да се оставя на къпчини.
10. Начини за почистване на сечището
1. Други указания: Битовите отпадъци да се
изхвърлят на определените за това места .
1

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
М

и

/трите имена, подпис, дата
дата на удостоверениетоза упражняване на лесовъдска практика:

-/

Ме

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

/иМе,фамилия,/подпис:

дата:...........г.,
Ме

[%

и дата на удостовере

лесовъдска практика: .

З

!-.

.

Не и

да :на Удостоверени .то
лесовъ ка праКтика МЕ?

..етоЗ
(Ш... .Дважнявангна
01-

10 бг

.

заупражняване на

На ТП ДГС/ДДС....„......БОЛЯрка.........................../попълвасе самозадържавнигори/
Община „„...-Велико Търново...............; Землище
имот с (кадастрален Идентификатор/КВС) Ме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., /п0пълва се само за недържавни гори/
1. Схема за добива на
дървесина от насажцението

Райковци,

Легенда:

: ::
:!:

проектирани коларски вр. извозни пътища

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

Щ]

съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път

Ш
Щото

технологична просека

Нд

проектиран автомобилен път

С].

за отпадъци и ГСМ

СХСМЗТЗ ЗЗДЪЛЖИТСЛНО

временен склад
трасе на въжена линия

се

НЗНЗСЯТ КОНТУРИТС

на

ГОРСКИ ПЪТИЩЗ, ТСХНОЛОГИЧНИТС ПРОССКИ, ПРОССКИТС

НЗСЗЖДСНИСТО/

за

[3

. .

. . .

..

имота,

[(

СЪЩССТВУВЗЩИТС И ПРОСКТИРЗНИ

ВЪЖСНИ ЛИНИИ, ИЗВОЗНИ ПЪТИЩЗ,

ВРЪЗКЗТЗ ИМ СЪС СЪЩССТВУВЗЩЗТЗ аВТОМОбИЛНЗ пътна мрежа.

временни

временни складове

КЗКТО И

11.

Характеристика на насажцението

1.Вид на сечта ..групово постепенна
............./ интензивност ...30.%
.Втори вид сеч

/ интензивност ....... %
2.Площ на подотдела .....................................................................
5 ,6. . .ха Размер на
5
......
,6
сечището...
.......
....... ха
3. Състав по план/програма. .бк10
.
, действителен ............ бк10
............
4. Запас, на 1 ха: с клони.... . .261
................
...... куб.м/ха , без клони ...... 232.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на
терена ...27 ...... градуса.
6. Очакван добив от
марки аната дървесина ......... 333
...... лежаща маса, куб.м.
В, ВИД
Бк
гбр
ВИД Бк
в.
КдТСГ ор
гбр
категори
12
едра
дребна б
върс една
8
307
дърва
шина
8.Наличие и характеристика на
подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, %
на
покритие) .. .сем.ес,20г;0,5-5м
...............................................................................
“

-

.

„”

.-

>

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

......................................................................................................................................................................................................................
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 и кастренето ще се осъщевтви в сечището

...........

Извозът от сечището до временните
складове ще се осъществява със специализирана
горска
техника
3.

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

................................................................................................................................
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:
Тракторни - допустимо разстояние между тях
........... м (не по-малко от 40 м), дължина
широчина 4 м.
...... м,
5.2 Коларски - разстояние
меЖДу тях ......... м (не по-малко от 40 м), дължина
.. . . .м, широчина
6. Просеки за въжени
м
линии: ....... бр.
допустимо разстояние меЖДу просеките
.......... м., дължина ............. м., широчина
7. Направа на технологични
............... м.
просеки ........ бр.
допустимо разстояние между тях ...............м., дължина
............ м., широчина .................... м.
8. Изграждане на нови
временни складове (бр., площ в ха)
.....................................................................
5.1

9.

Мерки за опазване на оставащите на
корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва
10. Начини за почистване
на сечището - разхвърляне на вършината
равномерно на цялата площ ..
11. Други указания: Да се
изнасят битовите отпадъци от сечището

ЗГинеговите наредби

определените за това места

извън горските територии на

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

противопожарна бСЗОПЗСНОСТ 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 М)
,
”9 И дата на УДОСТОВСРСНИСТО за
упражняване Нд

ЛССОВЪДСКЗ ПРЗКТИКЗЕ

...

.

.. .

.

-

дц1а. ИЦчЧ. (11.14,

МО И

Дата на

УДОСТОВ6р22Идр
ТОа/ЖХЕаЖНЯВЕЪНСЗ

лесовъдска практика

49%

Дата: .

.

!5.?.ОД7.,Ц.Л/

”9 И Дата на УДОСТОВСРС
лесовъдска практика: .

на

/5Г

твхнологичвн ПЛАН м.»
за добив на дърВесина от отдел

-

............... 63 .................. подотдел

"6

“

/

загупражняване на

.

1

%

............... ц. . . . . .. ..

?
!

На ТП ДГС/ДЛС Болярка
......................../п0пълва се само за държавни гори/
,
Община. .Велико Търново ..... ;..Землище .Райковци
”=”-=”
.........................;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) Мз
........................... ,/попълва се само за недържавни гори/
1. Схема за добива на
дървесина от насаждението
„,

,

Легенда:

:: :
:ь

проектирани коларски вр. извозни пътища

%

Щ

съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път

технологична просека

Ш]
ГОРСКИ

пътища,

временен склад

|:

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

Място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят

проектирани тракторни вр. извозни пътища

на насаждението/имота, съществуващите И проектирани ВРВМСННИ
просеките за ВЪЖСНИ ЛИНИИ, ИЗВОЗНИ пътища, временни складове както И

КОНТУРИТС

ТСХНОЛОГИЧНИТС ПРОССКИ,

...... СИТИ

връзката ИМ СЪС съществуващата автомобилна пътна мрежа.

П. Характеристика на насаждението

...... 30.%
Втори ВИД сеч ............................................................................../ интензивност ....... %
2.Площ на подотдела]...... 2,1 ...... ха Размер на сечището.......... 2,1 ........... ха
1.Вид на сечта ...................групово - постепенна ........................................../ интензивност

3.
5.
6.
7.

Състав по план/програма ......... бк 10 ..................... , Действителен............... бк 10 ..........
Запас на 1 ха: с клони.... . .262 ......... куб.м/ха , без клони ...... 232 ......... куб. м/ха.
Среден наклон на терена ...... 35 ...... градуса.
.М.
ВССИНЗ .........
Очакван обив от
бк
бк
.

вършина
дъ ва
8. Наличие и характеристика на поцраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие) бк1О - 2Ог., 3-5 м, на групи...............................................................................
5

138

„

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

9. Средно извозно разстояние ...О-1ООО..;
10. Други характеристики на НЗСЗЖДСНИСТО (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,
вододайна зони, биологично разнообразие

и др.) .........

няма наличие

...........................................................................................................................................................................................
111.

Технологични указания

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 и кастренето да се извършва в сечището
1.

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска
техника ...........................................................................................................................................................
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси
3.

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

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 межцу 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.

-

Направа на технологични просеки ....-....бр.
допустимо разстояние между тях ...............м., дължина ............ м., широчина .................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....... - ...........................................................
7.

9.

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - да се спазва

ЗГ и наредбите към него.
10.
11.

Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината ........
Други указания: да се изхвърлят отпадъците на определените за това места ......................

..............................................................................................................................
ОТ ССЧИЩСТО ИЗВЪН
на ОПРСДСЛСНИТС за това места.

Да се ИЗНЗСЯТ бИТОВИТС ОТПЗДЪЦИ
12. Всички операции по

ГОРСКИТС ТСрИТОРИИ

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 Ме ..........................
/ трите имена, подпис, дата
М и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

-

/
...

--„/-„

-

,

”9 И ДаТа Нд удостовереАието за упражняване на
лесовъдска практика: 3939 / 27.03.2012 г.

МЗ)

,

И ДаТатна УДОСТОВСРСНИСТО

лесовъдсдкапрактика:
4

1.1“:

за упражняване на

[д/б/ХЙЙЙШ/ЙГ

К.к

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЕМ.) . . ..

-

.“
на дървесина от отдел ............6.5 ................. подотдел. .?6 . . .............
Велико Търново
На ТП Държавно Евгени стопанство „Болярка“, гр.29.07.40.
Община ..... д../бум. ..Сг. ........................; Землище ......
му?!» ............................... ;
гори/
ИМОТ С (кадастрален идентификатор/КВС) ”9 ........................... , / попълва се само за недържавни
1. Схема за Добива на дървесина от насаждението

“За»добив

!

им”

“,

.

.

“

.

0

.

».
5

„„Н-

!

И“!

/

/.

]

4/

;

г:.я
.!1С1СН

ч..

.6-3-11-4д4

а:

Щ

съществуващи извозни пътища

:]
Нд

Чт;
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%

проектирани коларски вр. извозни пътища

%

;;

ХА

съществуващ автомобилен път

сечище

се нанасят

КОНТУРИТС

ГОРСКИ ПЪТИЩЗ, ТСХНОЛОГИЧНИТС ПРОССКИ.

връзката ИМ

СЪС

временен склад
трасе на въжена линия

П

проектиран автомобилен път

технологична просека

СХСМЗТЗ ЗЗДЪЛЖИТСЛНО

проектирани тракторни вр. извозни пътища

НЗСЗЖДСНИСТО/ИМОТЗ,

на

просеките

СЪЩССТВУВЗЩЗТЗ ЗВТОМОбИЛНаПЪТНЗ

място за отпадъци и зареждане 0 ГСМ
СЪЩССТВУВЗШИТС

И ПРОСКТИРЗНИ

временни

33 ВЪЖСНИ ЛИНИИ, ИЗВОЗНИ ПЪТИЩЗ, ВРСМВННИ СКЛЗДОВС КЗКТО И

мрежа.

11.

Характеристика на насаждението

тие

1.Вид на сечта [.това/"(стига
......................................................".../ интензивност ..2.57.%
Втори ВИД сеч .
,
.%
.........................................................../ интензивност
2.Площ на подотдела . К.,. С.. . . .ха Размер на сечището....5,..г
.......... ха
3. Състав по план/програма. „бас,/433 (Т,/г.и
5.14”. [??/7.3. .
Действителен.
. .
,
........
.......
,
5. Запас на 1 ха: с клони.“???
...... куб.м/ха , без клони .2.68....„.куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена „2. 3
...... градуса.
7. Очакван Добив от маркираната
дървесина „МИЕ ь/ .......... лежаща маса, К б.М.

ш
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категор:

Би
И#

ВИД

едра

КаТСГОЗИВИД

Г
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/ 0?)

0/
дребна
върс една
#6” 2 #
дърва
шина
8.Наличие и характеристика на ПОДраста преди сечта (състав, възраст,
средна височина, % на
.

„

покритие).. .„.„

„.„.„.„.„.„.„.„.„..

| ........................................................................................................................
9. Средно извозно разстояние
|
............ ;
до. 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 дьрв4сина,
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

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

П1. 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:
сечище, на временен склад) моторен трион дата::/7145 ...... ”.. ...С!
......
......6

%Мт

3.

.

М

в

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със
специализирана горска

техника и/или обоз ......................................................................................................

на (ЦСЛИ стъбла, ДЪЛГИ/КЪСИ

ССКЦИИ,

сортименти, ЧИПС

И

Др.;

С ВЛЗЧСНВ ПО

терена, ИЗЦЯЛО натоварени) .......................

................................................................................................................................
Проектирани

4.

нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина ......... м. широчина
......... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни
горски пътища:
5.1 Тракторни - допустимо разстояние
между тях ........... м (не по-малко от 40 м), дължина ...... м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях
......... м (не по-малко от 40 м), дължина . .м, широчина м
6. Просеки за въжени линии:
....... бр.
допустимо разстояние между просеките .......... м., дължина ............. м., широчина ............... м.
7. Направа на технологични просеки
........ бр.
допустимо разстояние между тях ............... м., дължина ............ м., широчина .................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.,
площ в ха) .....................................................................
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазва ЗГ, Наредба М.» 8 за сечите в горите и технологичния план
..................... :..........
!О. Начини за почистване на сечището
Кис/Фрийд”и .......
..........
11. Други указания: Събирането на битовите
отпадъци и зареЖДането с ГСМ да се Ийвършва
. . .шгъ
на определените за това места. „(да..ц. . . аят/34.
. . .
.
. „н.е. .йцьцще:
5).

фев/%,”;

Да се

ИЗНаСЯТ

битовите отпадъци ОТ ССЧИЩ6ТО

ИЗВЪН

.;шдштт.

.

горските територии на определените за това места.

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.
12.

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 М»
..........................
“

М» и

/ трите имена, подпис, Дата
дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

-

/

