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ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ  

Позиция № 2 - СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС Добрич  

 

   

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 

Площ 

дка 
мярка  

Коли-

чество 

Предлаган

а единична 

цена в 

лв./дка без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

I 
Почвоподготовка – маркиране на площта през опъване на сезал през 2 м. Направа на прекъснати 

тераси с широчина 30 – 50 см през 2 м. и дълбочина на обработката не по-малко от 25 см. 

I.1. 138 „15“ – с. Божурово, общ. Добричка 13 дка 13 495.32 6439.15 

I.2. 138 „16“ – с. Божурово, общ. Добричка 19 дка 19 495.32 9411.06 

I.3. 138 „г1“ – с. Божурово, общ. Добричка 2 дка 2 495.32 990.64 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 34   495.32 16 840.86 

II 

Закупуване на фиданки с открита коренова система, които да отговарят на изискванията за 

качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените технологични планове за залесяване, с цел 

залесяване с местни видове и запазване на генофонда на месторастенето; Товарене на фиданки с 

открита коренова система на камион, покриване с брезентово покривало, транспортиране и 

разтоварване на обекта за съхраняване;  Съхраняване на семенищни фиданки с открита коренова 

система на сенчести места, по възможност на северни изложения, в предварително изкопана ямка 

и плътно покрити с почва, която се притъпква плътно за да не остава въздух между корените.  

Маркиране на площа чрез опъване на сезал в подотд. 1101 "1". Отваряне на цепнатини с 

подобрен меч на Колесов, засаждане на фиданката с помощта на садилно колче, и плътно 

притъпкване на почвата така че да бъде прогонен въдуха от корените на фиданките, а кореновата 

шийка да е минимум 3 см. под почвата. 

II.1. 138 „15“ – с. Божурово, общ. Добричка 13 х.бр. 6,500 327.83 4261.77 

II.2. 138 „16“ – с. Божурово, общ. Добричка 19 х.бр. 9,500 327.83 6228.74 

II.3. 138 „г1“ – с. Божурово, общ. Добричка 2 х.бр. 1,000 327.83 655.66 

II.4. 1101„1“ – с. Славеево, общ. Добричка 3 х.бр. 1,668 411.63 1234.90 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 37   334.62 12 381.07 

      



III 
Ограждане на култури - Направа на двуредова ограда. Закупуване на дървени колове и бодлива 

тел. Изкопаване на дупки, забиване на колове и опъване на 2 реда бодлива тел. 

III.1. 138 „15“, „16“ и „г1” – с. Божурово, общ. Добричка 34 дка 34 104.81 3563.42 

Обща стойност, без вкл. ДДС: 
34 

 
 

34 104.81 3563.42 

Обща стойност за позиция № 2, без вкл. ДДС:   32 785.35 

 

  

Словом: (обща сума) 32 785.35 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и 

тридесет и пет стотинки) без вкл. ДДС.  
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