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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА
Проект: „Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи” на
територията на Община Белене, Област Плевен
І. Описание на настоящето състояние на обекта, условия за изпълнение на
залесяването
Настоящият проект е изготвен по поръчка на Възложителя –.Община Белене, Област
Плевен
Целта на на проекта е да създадат устойчиви горски култури върху изоставени
земеделски земи, собственост на община Белене на обща площ 550 дка. Реализирането
на тези залесявания ще доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо
и екологично стопанисване на общинските гори, подобряване на тяхното състояние.
Същевременно ще бъде ограничена възможността за протичане и развитие на
ерозионните процеси.
ІІ. Описание на видовете работи, предмет на договора:
За създававено на устойчиви горски култури е необходимо да се извършат
следните дейности:
1. подготовка на почвата върху цялата площ
2. Залесяване с горски репродуктивни материали
ІІІ. Организация и изпълнение на залесяването
Работна програма за изпълнение на залесяването
§ Линеен календарен график за изпълнението на работите
§ Диаграма на работната ръка
1.
2.
3.
4.

Временно съхранение на фиданките.
Организация на транспорта на фиданки
Организация на транспорта на работници
Охрана и осигуряване на безопасност на труда

Изпълнителят следва да предложи решения по горе изброените точки, съобразени с
изискванията на Възложителя.
ІV Изисквания за необходимия персонал
Задават се изисквания за ръководния персонал на обекта – образование и стаж по
специалността миниум 3 години.
В ръководния персонал на обекта е необходимо да бъде включен регистриран
лесовъд по реда на чл.20 от Наредба № 31 от 2003 г. Изпълнителят следва да приложи
копие от Удостоверението за регистрация.
Изпълнителят следва да предложи ръководен персонал, във връзка с изискванията
на Възложителя.
V. Изисквания за оборудване.
Изпълнителят трябва да притежава или да наеме необходимиата техника за целият
срок на изпълнение на проекта. За наетото оборудване Изпълнителят трябва да
приложи договор за наем.

Изпълнителят следва да предложи оборудването, във връзка с изискванията на
Възложителя.
VІ. Изисквания за качество на предвидените работи:
Задават се изисквания към изпълнителя относно гарантиране на:
1. Контрол на качеството на посадъчния материалите за залесяването –
следва да се зададат изисквания за качеството на посадъчния материал.
Репродуктивният материал следва да бъде придружен със Сертификат за
идентификация на репродуктивния материал, издаден от Държано лесничейство/Държавна
дивечовъдна станция и етикетиран, съгласно изискванията на Наредба № 5 на Министъра
на земеделието и горите от 05.02.2004 г. за производство и търговия с горски
репродуктивни материали.
Изпълнителят следва да приложи Предварителен договор или писмо за намерение
за доставка на фиданките от производителя, в който да е посочен регистрационния номер
на разсадника.
2. Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи –
посочва се нормативната база, която урежда изпълнението на процеса.
Изпълнителят следва да предложи
съобразени с изискванията на Възложителя.
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VІІ. Приемане на изпълнените работи от Ръководителя на проекта:
Приемането на извършените дейности се извършва от Ръководителя на проекта с
приемо предавателен протокол.

