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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна собственост, 
чрез изпълнение на открития конкурс с предмет: 

„Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и механизирана 
подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в горски 
територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, 
обособени в обекти както следва: Обект № 1 „Механизирано почистване на площта от 
издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35см и дисковане на площите в отд. 74-1, 
183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ и Обект № 
2 „Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на 
пънове, избутване на изкоренени пънове до 100м.,подравняване на площта с булдозерна дъска, 
изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“ 

 

 

 

Обект 
№ 

Вид 

лесокултурна 

дейност 

Отдел, 

подотде

л 

Площ 

на 

подот

дела, 

дка 

Мярка 

Коли-

чество 

 

Единична 

пределна 

цена 

лв/дка 

без ДДС 

Пределна 

обща цена 

за 

дейността 

лв, без 

ДДС 

Съдържание на 

работата 

Срок за 

изпълнение не 

по-късно от: 

1 Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

74-1 6 дка 6 57.05 342.30 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

15.11.2021г. 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

183-3 8 дка 8 55.86 446.88 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

191-2 4 дка 4 59,42 237.68 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

233-4 11 дка 
11 54.89 603.79 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 



 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

314-1 12 дка 
12 54.67 656.04 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

74-1 6 дка 
6 43.86 263.16 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

15.11.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

183-3 8 дка 
8 42.67 341.36 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

191-2 4 дка 
4 46.25 185.00 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

233-4 11 дка 
11 41.70 458.70 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

314-1 12 дка 
12 41.48 497.76 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Отваряне на 

дупки с 

тракторен 

свредел 80/80 

74-1 6 100бр 
5 81.52 489.10 

Отваряне на дупки 

с тракторен 

свредел с диаметър 

80см. и на 

дълбочина 80см. 

15.11.2021г. 

Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да 

се приемат ценови предложения: 
4521.77 Х Х 

Обект 

№ 

Вид 

лесокултурна 

дейност 

Отдел, 

подотде

л 

Площ 

на 

подот

дела, 

дка 

Мярка 

Коли-

чество 

 

Единична 

пределна 

цена 

лв/дка 

без ДДС 

Пределна 

обща цена 

за 

дейността 

лв, без 

ДДС 

Съдържание на 

работата 

Срок за 

изпълнение не 

по-късно от: 

2 Механизиран

о почистване 

на площта от 

401-б 3 дка 1 80.80 80.80 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

30.12.2021г. 



издънки и 

храсти 

от издънки и 

храсти 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

401-в 5 дка 4 59.42 237.68 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 

Механизиран

о почистване 

на площта от 

издънки и 

храсти 

401-г 15 дка 15 54.20 813.00 

Механизирано се 

почиства площта 

подлежаща на 

почвоподготовка 

от издънки и 

храсти 

30.12.2021г. 

Изкореняване 

на пънове 401-б 3 дка 
1 208.4 208.40 

Изкореняване на 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

булдозерна дъска 

или зъбен 

изкоренител 

30.12.2021г. 

Изкореняване 

на пънове 401-в 5 дка 
4 186.95 747.80 

Изкореняване на 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

булдозерна дъска 

или зъбен 

изкоренител 

30.12.2021г. 

Изкореняване 

на пънове 401-г 15 дка 
15 181.70 2725.50 

Изкореняване на 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

булдозерна дъска 

или зъбен 

изкоренител 

30.09.2021г. 

Избутване на 

изкоренени 

пънове с 

дължина на 

работен 

участък до 

100м. 

401-б 3 дка 
1 81.60 81.60 

Избутване с 

булдозерна дъска 

на изкоренени 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

дължина на 

работен участък до 

100м. 

30.12.2021г. 

Избутване на 

изкоренени 

пънове с 

дължина на 

работен 

участък до 

100м 

401-в 5 дка 
4 60.15 240.60 

Избутване с 

булдозерна дъска 

на изкоренени 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

дължина на 

работен участък до 

30.12.2021г. 



100м. 

Избутване на 

изкоренени 

пънове с 

дължина на 

работен 

участък до 

100м 

401-г 15 дка 
15 54.91 823.65 

Избутване с 

булдозерна дъска 

на изкоренени 

пънове от 

иглолистни 

дървесни видове с 

дължина на 

работен участък до 

100м. 

30.12.2021г. 

Подравняван

е на площта с 

булдозерна 

дъска 

401-б 3 дка 
1 65.85 65.85 

Подравняване на 

площта за 

почвоподготовка 

от неравностите, 

вседствие 

изкореняването с 

булдозерна дъска 

30.12.2021г. 

Подравняван

е на площта с 

булдозерна 

дъска 

401-в 5 дка 
4 44.47 177.88 

Подравняване на 

площта за 

почвоподготовка 

от неравностите, 

вседствие 

изкореняването с 

булдозерна дъска 

30.12.2021г. 

Подравняван

е на площта с 

булдозерна 

дъска 

401-г 15 дка 
15 39.25 588.75 

Подравняване на 

площта за 

почвоподготовка 

от неравностите, 

вседствие 

изкореняването с 

булдозерна дъска 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

401-б 3 дка 
1 67.70 67.70 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

401-в 5 дка 
4 46.25 185.00 

Изораване на 

площта с плуг на 

дълбочина 30-

35см. и дискуване 

с дискова брана 

изораната площ 

30.12.2021г. 

Изораване на 

дълбочина 

30-35см и 

дисковане на 

площта 

401-г 15 дка 
15 41.00 615.00 

Отваряне на дупки 

с тракторен 

свредел с диаметър 

80см. и на 

дълбочина 80см. 

15.10.2021г. 

Обща крайна пределна цена за обекта, над която няма да 

се приемат ценови предложения: 
7659.21 Х Х 



 
                  обявен със Заповед № 296 / 29.10.2021 г. на Вр.и.д.директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ 
гр. Попово. 

 

 
 

 
   ИЗГОТВИЛ:  …чл.59 от ЗЗЛД…                                      Вр.И.Д. ДИРЕКТОР: ..чл.59 от ЗЗЛД… 

              /инж. Радостина Иванова/                                                              /инж. Ат. Димитров/ 

 

 

 


