
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Какво ще се доставя/извършва) 

Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от 

ЗОП) по ЗОП. 

Наименование на поръчката: "Изпълнение на агротехнически услуги–– оран, дискуване, 

сеитба, валиране, пръскане, жътва и други в ниви, находящи се в ДГТ на територията на ТП 

ДЛС Тервел на СИДП ДП" 

Обект на поръчката: УСЛУГА 

Предмет на поръчката: Услуги, свързани със селското и горското стопанство 

Код по CVP: 77000000 

 

Срок на договора: до 31.12.2019г. 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Къде ще се извършва) 

в отдели от ДГТ на ТП ДЛС Тервел в община Тервел и община Добричка 

 

3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ 
      

      

 Позиция 1 

I. . Агротехнически мероприятия с местонахождение в землища на община Тервел 

1 Дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА   дка ед.цени обща с-ст 

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.  

  дка 452,00 17,00 7684,00 

  Силажиране на царевица  дка 70,00 40,00 2800,00 

          10484,00 

2 Дивечови ниви с ПШЕНИЦА         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 641,00 16,00 10256,00 

  Валиране дка 600,00 2,00 1200,00 

          11456,00 

3 Дивечови ниви със  Слънчоглед         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 558,00 16,00 8928,00 

4 Дивечови ниви с Люцерна         

  Валиране дка 245,00 2,00 490,00 

5 Дивечови ниви със Сорго         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 109,00 16,00 1744,00 

  Общо :       33102,00 

      

 

  

       



 Позиция 2 

II. Агротехнически мероприятия с местонахождение в землищe: с.Златия 

1 Дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА   дка ед.цени обща с-ст 

  

Предсеитбено култивиране /два пъти, 

посочените декари са сумирани/ дка 182,40 5,00 912,00 

  Торене дка 91,20 2,00 182,40 

  Сеитба царевица дка 91,20 4,00 364,80 

  Вегетативно пръскане с хербицид дка 91,20 3,00 273,60 

  Окопаване дка 91,20 3,00 273,60 

  Есенна  оран дка 91,20 15,00 1368,00 

          3374,40 

2 Дивечови ниви с ЛЮЦЕРНА          

  Пъскане с хербицид-широкол.плевели дка 19,90 3,00 59,70 

  Пръскане с инсектицид дка 19,90 3,00 59,70 

  

Косене и събиране /три пъти, 

посочените декари са сумирани/ дка 59,7 6,00 358,20 

  

Балиране /три пъти, посочените декари 

са сумирани/ дка 59,7 9,00 537,30 

          1014,90 

3 Дивечови ниви със  Слънчоглед         

  

Предсеитбено култивиране /два пъти, 

посочените декари са сумирани/ дка 125,60 5,00 628,00 

  Торене дка 62,80 2,00 125,60 

  Сеитба слънчоглед дка 62,80 4,00 251,20 

  Вегетативно пръскане с хербицид дка 62,80 3,00 188,40 

  Окопаване дка 62,80 3,00 188,40 

  Дискуване два пъти дка 125,60 5,00 628,00 

 Сеитба пшеница дка 62,8 4,00 251,20 

 Валиране дка 62,8 2,00 125,60 

          2386,40 

4 Затревени площи         

  Косене дка 10,50 5,00 52,50 

  Общо :       6828,20 

      
      

      

 Позиция 3  

III. Агротехнически мероприятия с местонахождение в землищe: с.Житница 

1 Дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА   дка ед.цени обща с-ст 

  

Предсеитбено култивиране /два пъти, 

посочените декари са сумирани/ дка 110,20 5,00 551,00 

  Торене дка 55,10 2,00 110,20 

  Сеитба царевица дка 55,10 4,00 220,40 

  Вегетативно пръскане с хербицид дка 55,10 3,00 165,30 

  Окопаване дка 55,10 3,00 165,30 

  Есенна  оран дка 55,10 15,00 826,50 

          2038,70 

2 Дивечови ниви с ПШЕНИЦА         

  

Торене на два пъти- посочените декари 

са сумирани дка 159,80 2,00 319,60 



  Пръскане с хербицид дка 79,90 3 239,7 

  Пръскане с фунгицид дка 79,90 3 239,7 

  Есенна  оран дка 79,90 15,00 1198,50 

          1997,50 

3 Дивечови ниви със  Слънчоглед         

  

Предсеитбено култивиране /два пъти, 

посочените декари са сумирани/ дка 84,20 5,00 421,00 

  Торене дка 42,1 2,00 84,20 

  Сеитба слънчоглед дка 42,1 4,00 168,40 

  Вегетативно пръскане с хербицид дка 42,1 3,00 126,30 

  Окопаване дка 42,1 3,00 126,30 

 Пролетна оран дка 96,7 15,00 1450,50 

  

Дискуване  /два пъти, посочените 

декари са сумирани/ дка 277,60 5,00 1388,00 

 Сеитба пшеница дка 138,8 4,00 555,20 

 Валиране дка 138,8 2,00 277,60 

          4597,50 

4 Затревени площи         

  Косене дка 36,30 5,00 181,50 

  Общо :       8815,20 

      

      

      

 IV.  Позиция 4  

 Агротехнически мероприятия с местонахождение в землищe: с.Златия 

1 Дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 91,2 17,00 1550,40 

2 Дивечови ниви със  Слънчоглед         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 62,8 16,00 1004,80 

  Общо :      2555,20 

      

      

 V.  Позиция 5 

 Агротехнически мероприятия с местонахождение в землищe: с.Житница 

1 Дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА         

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 55,1 17,00 936,70 

2 Дивечови ниви с ПШЕНИЦА     

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 79,9 16,00 1278,40 



3 Дивечови ниви със  Слънчоглед     

  

Механизирано прибиране с включен 

транспорт на добитата продукция до най-

близкия до отдела кантар за изтегляне, и 

след това до база за съхранение на 

разстояние до 8 км.   дка 42,1 16,00 673,60 

            

  Общо :     2888.70 

 

4. СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА 

10 дни от възлагане със заявка. 

 

5.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА: 

1.При спазване действащите технически норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението за конкретната  позиция   от поръчката, вкл. и  техните срокове . 

2.Със специализирана селскостопанска техника подходяща за изпълнение на отделните 

мероприятия за съответната култура. 

3.С минимален процент загуби на зърно от декар при жътвата. 

4. Етапа от изпълнението на услугата – жътва, товарене на транспортно средство, 

транспорт до кантар, теглене, разтоварване в база за съхранение, се изпълняват само в 

присъствие на служител на възложителя. 

5. Условия и начин на плащане - по банков път, в срок до 60 дни от издаване и 

получаване на фактура по конкретната заявка. 

 

 

 

 

Изготвил:/П/зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                

/Генади Иванов / 

 

 

 


