ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Регионална дирекция по горите София

f «и»
t
ВИ Д НА СЕЧТА : Пробирка

ПОЗВОЛИТЕЛНО за СЕЧ № 0604642
На основание чл. 108 от Закона за горите, Заповед № РД05-89/01.04.2020 г. за
утвърждаване на горскостопански план (горскостопанска програма), одобрено план-извлечение
(одобрен инвентаризационен опис) изх. № / г.
издадено предписание от РДГ или ЛЗС изх. № / г.
разрешава се на ДЕНИСЛАВ НИКОЛОВ ,
представител на ОП УО ЗГ ,
да извърши сечта в отдел № 582; подотдел б; имот с (кадастрален/КВС) № 116017
Община Столична; Землище София площно сечище от 26.500 хектара. Собственост : О ГТ
Дърветата са маркирани от ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ
с контролна горска марка № 1519, с оранжева боя, дата на карнет опис: 09.10.2020 г.
Очакваният добив е 820.0 плътни кубически метра лежаща маса, която по категории е както следва :
№

Категория дървесина

1.

Едра строителна дървесина

—

—

2.

Средна строителна дървесина

—

—

3.

Дребна строителна дървесина

—

Дървесен вид

5.

Вършина

Забележка

—

Бук
Габър
Зимен дъб
Цер

4.

куб. м.

—

35.0
515.0
233.0
37.0
—

Допъ лн ите лни изисквания при провеждане на сечта :
Срок за провеждане на сечта от 15.03.2021 г. до 17.12.2021 г.
Срок за извозване на материалите от сечището от 15.03.2021 г. до 17.12.2021 г.
Начин на почистване на сечището : Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
М атериалите ще се извозят до временен склад : по технологичен план

И з д а л :...

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

/ инж. Ивг(н Вачков /
Да та: 08.03.2021 г.

Получил п о зв о ли те лн о то :........

/ ДЕНИСЛАВ НИКОЛОВ /

Издал служител : |1920|

Код: |72cbdc2da8975faceb7d8cc6§1995850fc30b0e6|

Място на издаване на позволителното за сеч:
О бласт София град, община Столична, землище София , адрес /подотдел, GPS координати/: бул. Петко
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ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ
За провеждане на сечта до : .................. .......... г.

За извоз на материалите до : .............................г.

Издал: ...........................................................

/

/

Продължаване на сроковете за сеч и извоз става само чрез информационната система на ИАГ.

https://system.iag.bg/cgi-bin/Documents/Print_PozvSech.cgi?type=Published&act=Edit&id=604642&pod=11530&un=ivachkov@mail.bg&session...

1/1

