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Относно: запитване с вх. № 28-00-205//24.06.2010г. и запитване с  

вх. №  28-00-206//24.06.2010г. по документация за ОП 00803-2010-0001 

 

Във връзка с разпоредбата  на чл. 29, ал. 2 от ЗОП и сключен Анекс ІІ от 29.06.2010г. 

към Договор № 17/322/00043/23.10.2009г. между ДФ „Земеделие” и Община Кубрат, Община 

Кубрат прави следните разяснения по документацията за участие в горепосочената 

обществена поръчка: 

Въпрос: В количествените сметки в тръжната документация е посочено: 

 1. Част І Паркоустройство и благоустройство, подточка Б – Изграждане на фонтан, т. 

15: Изграждане на фонтан – бр. – 5. 

 Моля да ни дадете разяснение, какво се включва в този вид СМР. 

 Пояснение: В запитването си участникът, вероятно е имал в предвид Част І 

Паркоустройство и благоустройство, подточка А – Изграждане на зелени площи, т. 15: 

Водни огледала – 5 бр. 

Отговор: Част І Паркоустройство и благоустройство, подточка А – Изграждане на 

зелени площи, от КС за Реконструкция на парк „Омол”  

Било: 

І Паркоустройство и благоустройство 
  

А Изграждане на зелени площи 
      

1 *000000001 Риголване на терени за зелени площи дка 30,00 

2 8103601222 
Доставка   на хумусна пръст за 
оформяне на верт. п-ка на зел. площи дка 18,20 

3 *000000002 

Д-ка и засаждане в дупки 90/90 едр. 
разм. иглол. дървесни видове 
/ведомост/ мЗ 1200,0 

4 8511312000 

Д-ка и засаждане в дупки 90/90 на 
едр.разм. широкол. дървесни видове 
/ведомост бр. 10,00 

5 8511269100 
Д-ка и засаждане дек.храсти в дупки 
40/40/40 бр. 3,00 

6 8511332000 
Д-ка и засаждане на цветна и тревиста 
растителност за алпинеуми бр. 600,00 

7 *000000003 
Д-ка и засаждане на растителност за 
водни площи в специални съдове бр. 600,00 

8 *000000004 
Д-ка и засаждане на перенни видове за 
алпинеуми и скални кътове бр. 400,00 

9 *000000005 
Д-ка и засаждане сезонни цветя - 50 
бр./м2 бр. 100,00 

10 *00000000б 
Агроподготовка на терени за 
затревяване м2 200,00 

11 *000000007 
Д-ка и затревяване с тревна смес за 
засенчени тревни площи - 40кг/дка дка 10,00 

12 *000000008 
Отсичане на застаряла дървесна 
растителност с изкореняване дка 10,00 

13 8511809800 
Резитба за оформяне короните на 
дърветата бр. 25,00 

14 8511510000 
Изрязване и изкореняване на застаряла 
храстова растителност бр. 50,00 

15 8511560000 
Пренос, натоварване и превоз 
раст.отпадъци след резитба - 10 км бр. 200,00 

16 *000000009 Риголване на терени за зелени площи мЗ 80,00 
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Става: 

І Паркоустройство и благоустройство     

А 
Изграждане на зелени 
площи 

      

1 *000000001 
Почистване и изнасяне на всички отпад. от 
зелени площи мЗ 30,00 

2 8103601222 Риголване на терени за зелени площи дка 18,20 

3 *000000002 
Доставка   на хумусна пръст за оформяне на 
верт. п-ка на зел. площи мЗ 1200,0 

4 8511312000 
Д-ка и засаждане в дупки 90/90 едр. разм. 
иглол. дървесни видове /ведомост/ бр. 10,00 

5 8511269100 
Д-ка и засаждане в дупки 90/90 на едр.разм. 
широкол. дървесни видове /ведомост бр. 3,00 

6 8511332000 Д-ка и засаждане дек.храсти в дупки 40/40/40 бр. 600,00 

7 *000000003 
Д-ка и засаждане на цветна и тревиста 
растителност за алпинеуми бр. 600,00 

8 *000000004 
Д-ка и засаждане на растителност за водни 
площи в специални съдове бр. 400,00 

9 *000000005 
Д-ка и засаждане на перенни видове за 
алпинеуми и скални кътове бр. 100,00 

10 *00000000б Д-ка и засаждане сезонни цветя - 50 бр./м2 м2 200,00 

11 *000000007 Агроподготовка на терени за затревяване дка 10,00 

12 *000000008 
Д-ка и затревяване с тревна смес за 
засенчени тревни площи - 40кг/дка дка 10,00 

13 8511809800 
Отсичане на застаряла дървесна 
растителност с изкореняване бр. 25,00 

14 8511510000 Резитба за оформяне короните на дърветата бр. 50,00 

15 8511560000 
Изрязване и изкореняване на застаряла 
храстова растителност бр. 200,00 

16 *000000009 
Пренос, натоварване и превоз раст.отпадъци 
след резитба - 10 км мЗ 80,00 

 

Част І Паркоустройство и благоустройство, подточка В – Изграждане на фонтан 

(водно огледало) от КС за Реконструкция на парк „Омол”  

Било: 

В Изграждане на фонтан (водно огледало) 

1 *000000014 Разбиване съществуващо водно огледало мЗ 25,00 

2 *000000015 
Изграждане на основно водно огледало, вкл. 
Преливна шахта бр. 1,00 

3 *000000016 Д-ка и полагане хигроскопичен бетон мЗ 7,00 

4 8102051310 Кофраж за бетон м2 48,00 

5 *000000017 Д-ка и полагане тр.каменна основа мЗ 6,00 

6 *000000018 Полагане на изравняваща замазка м2 25,50 

7 8102145130 Д-ка и полагане на мозайка /светло син оцветител/ м2 42,00 

8 *000000019 
Д-ка и полагане облицовка отбучардисан камък, 
вертикален глиц м2 11,00 

9 8102145250 Полагане на мита бучарда за цокъл - до 2 см. м2 2,00 

10 8102051600 Кофраж за шапки отмита бучарда м2 3,00 

11 8602145250 Полагане мита бучарда за шапка на стена - 5 см м2 17,00 

12 8103419000 Облицовка от объл речен камък м2 4,20 

13 *000000020 Кофраж за преливник м2 1,00 

14 *000000021 Преливник мозайка с деб.5 см м2 1,00 

15 *000000022 Водни огледала - 5 броя бр. 5,00 



16 *000000016 Д-ка и полагане хигроскопичен бетон мЗ 2,30 

17 8102051310 Кофраж за бетон м2 47,00 

18 8102145130 Д-ка и полагане на мозайка /светло син оцветител/ м2 9,00 

19 *000000019 
Д-ка и полагане облицовка отбучардисан камък, 
вертикалеж глиц м2 17,00 

20 8602145250 Полагане мита бучарда за шапка на стена - 5 см м2 3,00 

21 8102051600 Кофраж за шапки отмита бучарда м2 3,00 

22 *000000020 Кофраж за преливник м2 1,50 

23 *000000021 Преливник мозайка с деб.5 см м2 1,20 
 

Става: 

В Изграждане на фонтан (водно огледало) 

1 *000000014 Разбиване съществуващо водно огледало мЗ 25,00 

В1 Изграждане на основно водно огледало, вкл. Преливна шахта 

1 *000000016 Д-ка и полагане хигроскопичен бетон мЗ 7,00 

2 8102051310 Кофраж за бетон м2 48,00 

3 *000000017 Д-ка и полагане тр.каменна основа мЗ 6,00 

4 *000000018 Полагане на изравняваща замазка м2 25,50 

5 8102145130 
Д-ка и полагане на мозайка /светло син 
оцветител/ м2 42,00 

6 *000000019 
Д-ка и полагане облицовка отбучардисан камък, 
вертикален глиц м2 11,00 

7 8102145250 Полагане на мита бучарда за цокъл - до 2 см. м2 2,00 

8 8102051600 Кофраж за шапки отмита бучарда м2 3,00 

9 8602145250 Полагане мита бучарда за шапка на стена - 5 см м2 17,00 

10 8103419000 Облицовка от объл речен камък м2 4,20 

11 *000000020 Кофраж за преливник м2 1,00 

12 *000000021 Преливник мозайка с деб.5 см м2 1,00 

В2 Водни огледала - 5 броя 

1 *000000016 Д-ка и полагане хигроскопичен бетон мЗ 2,30 

2 8102051310 Кофраж за бетон м2 47,00 

3 8102145130 
Д-ка и полагане на мозайка /светло син 
оцветител/ м2 9,00 

4 *000000019 
Д-ка и полагане облицовка отбучардисан камък, 
вертикалеж глиц м2 17,00 

5 8602145250 Полагане мита бучарда за шапка на стена - 5 см м2 3,00 

6 8102051600 Кофраж за шапки отмита бучарда м2 3,00 

7 *000000020 Кофраж за преливник м2 1,50 

8 *000000021 Преливник мозайка с деб.5 см м2 1,20 
 

Въпрос: В количествените сметки в тръжната документация е посочено: 

1. Извозване на строителните отпадъци на разстояние 10 км. Към днешна дата това 

сметище е закрито. 

Моля, да уточните местонахождението на депо за изхвърляне на строителни отпадъци 

и разстоянието до него в километри. 

Отговор: Участниците следва да остойностят позициите, които предвиждат 

транспорт на земни маси и строителни отпадъци на разстояние 10 км.  

При откриване на строителна площадка за строежа Община Кубрат ще определи 

площадки за извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци и площадка за добив 

на хумусна пръст.  

Разясненията се изпращат до всички лица, които са закупили документация за участие 

и се прилагат към документацията на обществената поръчка. 
 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 


