ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗМЕРА, КАЧЕСТВОТО НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ;
КЪМ НАПРАВАТА НА ПОСАДНИ МЕСТА; КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ
НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ
Изискванията от настоящото приложение, са неразривна част и пряко свързани със
заявление за засаждане на дълготрайна дървесна растителност.
1. Изисквания относно размера на посадъчния материал:
1.1. За широколистни дървесни фиданки:
 Обиколка (см): 8-10 /диаметър на стъблото (см) 1,3-1,6;
 Височина (см): 200-250;
 Размер на контейнера (л): 30.
1.2. За иглолистни дървесни фиданки:
 Височина (см): 125-150;
 Размер на контейнера (л.): 25

Забележка: Посочените височини на фиданките и вместимост на контейнерите са
минимални.
Обиколката на стъблото за широколистните дървета е определяща и е на височина 1м.
2. Изисквания относно качеството на посадъчния материал:
2.1. Предвиденият дървесен посадъчен материал, трябва да отговаря на
действащите в Република България стандарти - на ENA Quality Standards (ЕNA стандарт
за производство и качество) влязъл в сила на 01.03.2014 г.
2.2.
По технически изисквания, приемане и изпитване, изваждане,
сортиране, опаковка и маркировка, съхранение, транспорт и документация,
растителността да отговаря на БДС 3124-82, БДС 3125-82, БДС3126-82, „Технически и
качествени изисквания в производството и търговията на декоративни растения“ на
Асоциацията на производителите на декоративни растения в България или еквивалент.
2.3. Контейнерната растителност да е отглеждана в съда, с който се
доставя минимум 6 месеца - доказва се с декларация за съответствие от производителя.
2.4. Посадъчният материал трябва да бъде придружен със: сортово
удостоверение и декларация за съответствие, издадена от производителя.
2.5. Растенията трябва да бъдат механично здрави, без плевели,
вредители и болести; закалени и студоустойчиви. Листата трябва да бъдат без дефекти и
листни петна.
Забележка: Преди мероприятията по засаждане, качеството и размера на
растителния материал се одобрява от инвеститор по район (длъжностно лице от
Отдел: Озеленяване и благоустрояване, Община Бургас).
3. Изисквания към направа на посадните места (дупки за засаждане) и
методика на засаждане:
3.1. Посадните места могат да се направят машинно и ръчно. Експертите
в Община Бургас, Отдел: Озеленяване и благоустрояване, препоръчват направата на
ръчно копани дупки за засаждане на фиданките. И в двата случая, изпълнителят се

задължава да: извади тревния чим; да отдели тревната растителност; да отстрани камъни,
отпадъчни материали и други нежелани материали; да отдели богатата, рохкава почва от
горните хоризонти;
3.2. Размерът на посадното място трябва да е достатъчен за свободно
разполагане на кореновата система на фиданката, като от всички страни има поне по 10
cm разстояние между края на корените и стените/дъното на дупката.
3.3. При засипването на дупката е необходимо богатата почва да бъде
разположена на дъното. Първоначално се поставя слой поне 10 cm рохкава почва или
при възможност – угнил оборски тор. Фиданката се поставя дълбоко в дупката, насипва
се рохкава почва, а след това се издърпва леко нагоре, за да се изправят евентуално
прегънатите корени, така че кореновата шийка да бъде на нивото на терена. Почвата, с
която се засипват корените, се уплътнява на етапи чрез последователно и внимателно
утъпкване и насипване.
3.4. След приключване на процедурите по засаждане, Изпълнителят е
длъжен да изнесе от обекта всички отпадъчни материали, камъни и растителни отпадъци
и да ги занесе в специализирани за тази цел отпадъчни депа на територията на Община
Бургас.
4. Изисквания относно материалите за укрепване на посадъчния
материал:
4.1. Коловете за укрепване на дървета да са от дървен отпадъчен
материал – объл, едностранно подострени с мин.Ø 4 см. и с мин.Ø 6 см. и дължина 250
см и 300см. Укрепването се извършва по детайл, изготвен от длъжностно лице при отдел
Озеленяване и благоустрояване при Община Бургас.
5. Грижи за засадената декоративна растителност
Грижите за засадената растителност са споделени между Заявителя и Община Бургас.
Забележка: В случай, че не са предоставени сертификати, удостоверяващи
качеството на растителния материал, Община Бургас не носи отговорност и не
възстановява неприхваната растителност.
Приложение: детайл за укрепване на широколистна растителност.
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