
УТВЪРДИЛ подписано и заличено

инж.Росен Русев

директор ТП ДГС Провадия

Собственик/ползвател: ТП ДГС Провадия дата:….......20,,,,г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ПОПЪЛВАНЕ

№ 1 от 15.03.2022г.

Горскостопански план, програма от 2014г.
Вид на земята: [х]горска територия; [_]земеделска земя; [_]нарушена територия; [_]защитена територия

Отдел 15, подотдел а Кадастр.№ на имота:…..

Местност "Новата чешма"

Обща площ 7 дка

Площ за попълване 7 дка

в т.ч. пожарища …. Дка

Изложение север

Надморска височина 300 м

Наклон 2˚

Основна скала мергел

Почвен тип обикновен чернозем

Механичен състав(пяс., глин) песъчливо-глинеста

Дълбочина мн.дълбока

Тип месторастене М-І-2 Д2 (12)

Наличен дървостой състав:….... Възраст:……г.

Жива почвена покривка:…....

Други данни за обекта:…................................................

Цел на залесяване по чл. 10: производство на дървесина

МЕРОПРИЯТИЯ

А.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

1.Година и срок за сеч: 20.12.2019г

2.Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището: 20.01.2020г.

Б.ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ПЭПЪЛВАНЕ

1.Почистване на площта: начин премахмане на изсъхналите ф-ки; сезон пролет 2022г.

2.Обработка на почвата: година 2022г.; сезон пролет

Категория почва а)лека....................................дка в)тежка..................................дка

б)средна...........................  2 дка г)камениста...........................дка

а)вид, начин и дълбочина на почвоподготовката:

пояси тераси 
площад-

ки
дупки друга

опрост

ена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 механиз 50 2 2

2

3

Х Х 0 0 0 0 2 0 0 2 0

б)схема на почвоподготовката: направа на дупки с 50/50/50 см съгласно схемата на залесяване.

(разстояние между терасите/поясите, брой площадки на дка и др.)

в)други указания - извършва се подмяна на изсъхналите фиданки с жизнени.

Скица на обекта

Залесяване на горски територии по чл.9: [_] защитни;  [_] специални;  [х] стопански

Начин на 

подготовка

Дълбочина, 

см

Вид на почвоподготовката, дка

пълна

частична

Насока на залесяване по чл. 11: [ ] ново залесяване; [х] в зрели гори; [_] за възстановяване на гори; [_] за 

попълване на редини; [_] за двуетажни насаждения.

всичко

№

Без 

почвопод

готовка 

дка



В.ПОПЪЛВАНЕ

1.Година и сезон пролет 2022 г.

2.Метод садене

3.Състав на куртурата топола 10

вид

бр. ф-

ки 

(семе-

на, кг)

гъстота 

бр/дка

тп и214 2 63 100 фиданки дупки

ОБЩО 2 100

4.Други указания по един брой фиданка в дупка съглесно схемата на залесяване  

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ ……………………………………

Възраст и средна височина на посадъчния материал ……………………………………….

Г.КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ Мярка
Количе-

ство

1 дка 2

2 бр 100

3 100бр 1

4 10бр 10

5 100бр 4,41

6 100бр 44,1

Изготвил:подписано и заличено

зам.-директор ДГС инж.А. Янева

удост. за лесовъдска практика №2714/23.02.2012г.

тел.0886336010 Дата: 15.03.2022г.

Проверил :…................................

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

(име, длъжност, дата и подпис)

Почвоподготовка отваряне на дупки с моторен/тракторен свредел 50х50см

Закупуване, транспорт и  временно съхраняване на тополови фиданки

Разнасяне на фиданките по дупките

Садене на тополови фиданки в дупки

Първо отглеждане на 2год тополова култура

Следващо отглеждане на 2год тополова култура

Необходи

ми 

фиданки 

(семена) 

бр (кг)

Вид на 

посадъч-

ния 

материал

Възможна замяна на 

дървесен вид
Легенда за 

обозначава

не върху 

скицата

Дърв.или 

храстов вид 

(клон, сорт) 

и район на 

произход

Площ за 

залесяване 

дка

(относно: разстояние между копките(гнездата), разстояние между фиданките(схема), брой фиданки в група и брой 

групи в дка)

Начин 

на 

смесва-

не

Начин на 

залесява

не 

(цепнати

ни, 

дупки, 

др)

Посадъчен(осевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни 

операции (до срока на инвентаризациите)

Гъстота 

на дка


