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До всички 
заинтересовани лица Df^w- d и * е . л* / j .? 

Р А З Я С Н Е Н И Е 

Относно: постъпило запитване с входящ № 91-00-332/03.09.2013г. във връзка с открита процедура с 
предмет: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на "Работен проект за техническа и 
биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд", публикувана 
в Регистъра на обществените поръчки под номер ID№ 00035-2013-003, открита с решение РД - 05-
294 от 01.08.2013 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с постъпило в деловодството на Община Костинброд запитване с вх. № 91-00-
332/03.09.2013г., Ви предоставяме следните разяснения: 

1. Въпрос: На какво разстояние от обекта се намират кариерите за следните видове 
материали и чия собственост са: 

a. глина - 20000 м3 , необходими по проект 
b. земни маси - пръст за запръстяване - 26 000 м3 

c. хумус - 14900 м3 

Отговор: Мястото, от което може да се добият необходимите количества земни маси, 
глина и хумус е от „Депо за земни маси и хумус" в землището на гр. Костинброд, м. 
Драговин дол, което се намира на 4 км. от обекта. В момента депото е общинска 
собственост , но в процедура по апорт. 

2. Въпрос: При полагането на пластове глина 2x25 см. Предвидено ли е уплътняване на 
същите пластове? Какви са изискванията за постигнати параметри на уплътняване? 

Отговор: Глина по билото и откосите на закритото сметище Ь=0,5м два пласта по 25см, 
трябва да са уплътнени до достигане на коефициент на филтрация <1.0* 10"9 м/с 

3. Въпрос: Състав на тревните смески за изпълнението на биологичната рекултивация? 

Отговор: Препоръчително е внасяне на тревни смески, известни в практиката с 
укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените едафични условия. Изискванията 
към тревните видове да са сухоустойчиви и невзискателни към съдържанието на 
хранителни елементи. Поради силното утежнените едафични условия е приета посевна 
норма за тревните смески от 25 kg/dka. Подходящи за условията на депото са: Festuca 
ovina- 9kg, Festuca rubra - 8kg, Lolium perenne - 8kg. 
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4. Въпрос: Как е предвидено да се извършват поливките при изпълнение на 
проекта за биологична рекултивация - наличие на водоизточник? 

Отговор: За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на 
затревените площи в проекта са предвидени отгледни мероприятия в 
продължение на тригодишен период. Дейност за поддържане на 
влагообезпеченост на отглежданата растителност - предвиждат се поливки с 
периодичност: три пъти през първия вегетационен период; два пъти - през 
втория и еднократно през третия. 
Площадката на съществуващото депо попада във водосбора на р.Блато в 
територията между р.Блато и нейния ляв приток Крива река. Площадката е 
отдалечена от р.Блато на приблизително 3,250км по права линия. 

С уважение, 

МИЛЕН ДИМИТРОВ 
Кмет на Община Костинброд 

Изготвил 
инж.Красимир Дебеляшки 
мл.експерт „ОП и П" 


