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ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 

Прогнозното количество на растителността е: 

-  72 000 бр. цветя /общо за пролетно и есенно зацветяване/ 

 

- 9750 бр. храсти и дървета. 

Растителността, която следва да може да бъде доставена, е: 

Декоративна растителност: 

 

№ вид 

минимална 

височина, см/ 

обиколка на 

стъблото, см 

допълнителни 

изисквания 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 

1 Abies alba 125-150 контейнер/бала 

2 Abies cephalonica 125-150 контейнер/бала 

3 Abies concolor 125-150 контейнер/бала 

4 Abies nordmanniana 125-150 контейнер/бала 

5 Abies pinsapo 125-150 контейнер/бала 

6 Cedrus atlantica 125-150 контейнер/бала 

7 Cedrus deodara 125-150 контейнер/бала 

8 
Chamaecyparis lawsoniana 

/декоративни форми/ 
20-40 контейнер/бала 

9 
Chamaecyparis lawsoniana 

/декоративни форми/ 
60-80 контейнер/бала 

10 
Chamaecyparis lawsoniana 

/декоративни форми/ 
100-125 контейнер/бала 

11 
Chamaecyparis nootkatensis 

/декоративни форми/ 
100-125 контейнер/бала 

12 
Chamaecyparis obtusa 

/декоративни форми/ 
20-40 контейнер/бала 

13 
Chamaecyparis pisifera 

/декоративни форми/ 
20-40 контейнер/бала 

14 
Chamaecyparis pisifera 

/декоративни форми/ 
60-80 контейнер/бала 

15 
Chamaecyparis pisifera 

/декоративни форми/ 
100-125 контейнер/бала 

16 Cupressocyparis leylandii 125-150 контейнер/бала 

17 Cupressus arizonica 150-175 контейнер/бала 

18 
Juniperus horizontalis 

/декоративни форми/ 
15-20 контейнер/бала 

19 Larix decidua 150-175 контейнер/бала 

20 Metasequoiga glyptostroboides 150-175 контейнер/бала 

21 Picea omorica 125-150 контейнер/бала 

22 Picea pungens 125-150 контейнер/бала 

23 Pinus mugo /декоративни форми/ 20-30 контейнер/бала 



24 
Pseudotsuga menziesii ssp. 

glaucescens 
150-175 контейнер/бала 

25 Taxodium distichum 150-175 контейнер/бала 

26 Taxus baccata 40-60 контейнер/бала 

27 
Thuja occidentalis /декоративни 

форми/ 
20-40 контейнер/бала 

28 
Thuja occidentalis /декоративни 

форми/ 
60-80 контейнер/бала 

29 
Thuja occidentalis /декоративни 

форми/ 
100-125 контейнер/бала 

30 Tsuga canadensis 150-175 контейнер/бала 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 

31 Acer campestre 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

32 

Acer palmatum /декоративни 

форми, например 'Dissectum', 

'Garnet' и други/  

100-125 контейнер/бала 

33 Acer platanoides   

мин. стъблена 

височина - 220/ 8-

10 

контейнер/бала 

34 

Acer platanoides /декоративни 

форми, например 'Crimson King', 

'Drumondii', 'Faassen's Black', 

'Globosum', 'Royal Red', 'Golden 

Globe' и други/ 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

35 Acer pseudoplatanus 

мин. стъблена 

височина - 220/ 8-

10 

контейнер/бала 

36 Aesculus x carnea 250-300/ 8-10 контейнер/бала 

37 Aesculus hippocastanum 250-300/ 8-10 контейнер/бала 

38 Betula alba  250-300/ 8-10 контейнер/бала 

39 Carpinus betulus 'Fastigiata' 250-300/ 10-12 контейнер/бала 

40 

Catalpa bignonioides /декоративни 

форми, например 'Nana', 'Aurea' и 

други/ 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

41 Cercis siliquastrum 150-175 контейнер/бала 

42 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 250-300/ 10-12 контейнер/бала 

43 Elaeagnus angustifolia 150-175 контейнер/бала 

44 Fagus sylvatica  250-300/ 8-10 контейнер/бала 

45 

Fagus sylvatica /декоративни 

форми, например 'Atropunicea', 

'Pendula', 'Black Swan', 'Purple 

Fountain', 'Purpurea Pendula' и 

други/ 

250-300/ 10-12 контейнер/бала 

46 Fraxinus excelsior 'Nana' 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 



47 Fraxinus ornus 'Mescek' 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

48 Liquidambar styraciflua 250-300/ 8-10 контейнер/бала 

49 Liriodendron tulipifera 250-300/ 8-10 контейнер/бала 

50 Liriodendron tulipifera 300-350/ 20-25 контейнер/бала 

51 Magnolia х soulangeana 150-175 контейнер/бала 

52 Platanus x acerifolia 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

53 Platanus x acerifolia 300-350/ 20-25 контейнер/бала 

54 
Prunus cerasifera 'Nigra'/ 'Pissardii 

Nigra' 
250-300/ 10-12 контейнер/бала 

55 

Prunus serrulata /декоративни 

форми, например 'Kanzan', 'Kiko-

shidare-zakura' и други/ 

250-300/ 10-12 контейнер/бала 

56 
Robinia pseudoacacia 

'Umbraculifera' 

мин. стъблена 

височина - 220/ 

10-12 

контейнер/бала 

57 Tilia tomentosa 250-300/ 8-10 контейнер/бала 

58 

Berberis thunbergii /декоративни 

форми, например 'Atropurpurea', 

'Atropurpurea Nana', 'Admiration', 

'Aurea', 'Kornik', 'Powwow', 'Rose 

Glow' и други/ 

40-60 контейнер 

59 
Bougainvillea spectabilis 

/декоративни форми/ 
C 1,5 контейнер 

60 Buxus sempervirens 30-40 контейнер 

61 

Buxus sempervirens /декоративни 

форми, например 'Aureovariegata', 

'Elegantissima' и други/ 

30-40 контейнер 

62 
Calluna vulgaris /декоративни 

форми/ 
10-15 контейнер 

63 Chaenomeles japonica 20-40 контейнер 

64 

Cornus alba /декоративни форми, 

например 'Sibirica', 'Aurea', 

'Elegantissima' и други/ 

60-80 контейнер 

65 Cornus florida rubra 60-80 контейнер 

66 Cornus stolonifera 'Flaviramea' 60-80 контейнер 

67 Cotinus coggygria 'Royal Purple' 60-80 контейнер 

68 Cotoneaster dammeri 20-40 контейнер 

69 
Deutzia x hybrida /декоративни 

форми/ 
40-60 контейнер 

70 Deutzia scabra 40-60 контейнер 

71 Deutzia gracilis 40-60 контейнер 

72 Erica carnea /декораивни форми/ 10-15 контейнер 



73 Euonymus japonica 40-60 контейнер 

74 Forsythia x intermedia 40-60 контейнер 

75 Hamamelis x intermedia 60-80 контейнер 

76 Hebe sp. /декоративни форми/ C 1,5 контейнер 

77 Heuchera sp. /декоративни форми/ C 1,5 контейнер 

78 Hippophae rhamnoides 60-80 контейнер 

79 Hosta sp. /декоративни форми/ C 1,5 контейнер 

80 
Hybiscus syriacus /декоративни 

форми/ 
40-60 контейнер 

81 Hydrangea macrophylla 20-40 контейнер 

82 Hydrangea paniculata 20-40 контейнер 

83 Hydrangea quercifolia 20-40 контейнер 

84 

Ilex aquifolium /декоративни 

форми, например 'Argentea', 

'Glden van Tol' и други/ 

60-80 контейнер 

85 Kalmia latifolia C 1,5 контейнер 

86 Kolkwitzia amabilis 40-60 контейнер 

87 Lavandula angustifolia 10-15 контейнер 

88 Leucotoe walteri C 1,5 контейнер 

89 Ligustrum ovalifolium 'Aureum' 40-60 контейнер 

90 Ligustrum vulgare 40-60 контейнер 

91 Lonicera nitida 20-40 контейнер 

92 Lonicera pileata 20-40 контейнер 

93 Paeonia sp. /декоративни форми/ C 1,5 контейнер 

94 

Physocarpus opulifolius 

/декоративни форми, например 

'Gold', 'Diabolo'и други/ 

40-60 контейнер 

95 Potentilla fruticosa 20-40 контейнер 

96 Prunus laurocerassus  60-80 контейнер 

97 Pyracantha coccinea 40-60 контейнер 

98 
Rhododendron sp. /декоративни 

форми/ 
40-50 контейнер 

99 Rosa floribunda 20-40 контейнер 

100 Rosa polyantha 20-40 контейнер 

101 Rosa tea hybrid 20-40 контейнер 

102 

Sambucus nigra /декоративни 

форми, например 'Black Lace', 

'Black Beauty' и други/ 

60-80 контейнер 

103 Spiraea arguta 20-40 контейнер 

104 

Spiraea japonica /декоративни 

форми, например 'Anthony 

Waterer', 'Crispa', 'Shirobana', 

'Golden Carpet', 'Golden Princess', 

'Goldflame', 'Goldmound', 'Magic 

Carpet' и други/ 

20-40 контейнер 

105 Symphoricarpos albus 40-60 контейнер 

106 Symphoricarpos orbiculatus 40-60 контейнер 



107 Syringa meyeri 'Palibin' 40-60 контейнер 

108 Syringa vulgaris 40-60 контейнер 

109 

Viburnum opulus /декоративни 

форми, например 'Roseum', 

'Nanum', 'Compactum' и други/ 

60-80 контейнер 

110 
Weigela florida /декоративни 

форми/ 
20-40 контейнер 

111 Campsis radicans 60-80 контейнер 

112 Clematis sp. /декоративни форми/ 60-80 контейнер 

113 

Euonymus fortunei /декоративни 

форми, например 'Emerald'n Gold', 

'Emerald Gaiety', 'Variegatus' и 

други/ 

15-20 контейнер 

114 Hedera helix  20-40 контейнер 

115 

Hedera helix /декоративни форми, 

например 'Variegata', 'Goldheart', 

hibernica и други/ 

60-80 контейнер 

116 Hydrangea petiolaris 60-80 контейнер 

117 Lonicera pericyclamenum 60-80 контейнер 

118 Pachysandra terminalis  15-20 контейнер 

119 Parthenocisus quinquefolia 40-60 контейнер 

120 Parthenocisus tricuspidata 40-60 контейнер 

121 Rosa катерлива 60-80 контейнер 

122 Vinca minor  15-20 контейнер 

123 Vinca minor 'Variegata' 40-60 контейнер 

124 Wisteria chinensis 60-80 контейнер 

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ 

125 Carex morrowii 'Variegata' C 1,5 контейнер 

126 Cortaderia selloana pumila C 1,5 контейнер 

127 Festuca glauca C 1,5 контейнер 

128 Hakonechloa macra 'Aureola' C 1,5 контейнер 

129 Imperata cylindrica 'Red Baron'  C 1,5 контейнер 

130 Muhlenbergia capillaris C 1,5 контейнер 

131 Мiscanthus sinensis C 1,5 контейнер 

ТРЕВНИ СМЕСКИ 

№ вид тревна смеска 

видов състав, 

процентно 

съдържание 

единица мярка 

132 за паркови терени петкомпонентна  1кг 

133 за сенчести терени  петкомпонентна 1кг 

134 
сухоустойчива, за пряко слънчево 

огряване 
петкомпонентна  1кг 

ТРЕВНИ ЧИМОВЕ 

№ вид тревен чим 
видов състав, 

процентно 
единица мярка 



съдържание 

135 за паркови терени   кв.м. 

136 за сенчести места   кв.м. 

137 сухоустойчив тревен чим   кв.м. 

 

*обиколка на стъблото в см /за широколистните дървета/, измерена на височина 1 м 

над нивото на почвата. 

 При доставянето на дървесната и храстовата растителност, да се спазват изискванията 

на приложимите  стандарти по отношение на изваждането, сортирането, опаковането, 

качеството и транспортирането им до обектите. 

Ако се наложи временно (краткотрайно) съхраняване на растителен материал с открита 

коренова система да се осигури пълно покриване на корените с рохкава почва и поддържането 

им в умерено влажно състояние; при по-продължително временно съхраняване на фиданки с 

открита коренова система на обекта да става в траншеи, разположени на отцедливи, сенчести 

и защитени от вятъра места с посока изток-запад; при временното съхраняване на фиданки с 

коренова бала до засаждането им на постоянно място трябва да се запази целостта на 

кореновата бала, нейната влага и да се предпази стъблото и короната от механични и други 

повреди. 

Конкретни изисквания към доставката на широколистните фиданки: 

 Да се спазва посочената дендрологична форма на декоративния вид с приложен 

сертификат от производителя за вида и размерите му; 

 Правостъблени стволове, без наранявания, липсваща кора или белези от травми; 

 Кореновата система да е добре развита и разклонена, с дълбочина и ширина 

минимум 30-40см и наличие на много млади коренчета; 

 Височината на фиданките за уличните насаждение да е минимум 2,50-3,00м в 

незаготвен вид преди първата резитба; 

 Височината на фиданките за паркови насаждение да е минимум 2,20м в 

незаготвен вид преди първата резитба; 

 За кълбовидни видове – присадката да е на височина минимум 2,20м. Присадката 

да е здраво сраснала, без сухи участъци и следи от материали за привързване. 

 

Цветя 

 

№ Вид купичка(размер) 

1 Ageratum houstonianum № 9 

2 Begonia boliviensis № 12 

3 Begonia x semperflorens № 9 

4 Begonia x hybrida № 12 

5 Bidens feruvifolia № 9 

6 Calocephalus brownii № 9 

7 Catharanthus roseus № 9 

8 Canna indica № 12 

9 Celosia argentea № 9 

10 Chrysanthemum № 17 

11 Cineraria maritima № 9 

12 Coleus blumei № 9 

13 Dahlia mix № 9 



14 Dichondra argentea 'Silver Falls' № 12 

15 Dipladenia sanderi/ Mandevilla sanderi № 12 

16 Hyacinthus № 9 

17 Impatiens 'New Guinea' № 9 

18 Impatiens x walleriana № 9 

19 Ipomoea batatas № 12 

20 Iresine herbstii № 9 

21 Iresine lindenii № 9 

22 Lobularia marittima № 9 

23 Matthiola incana № 9 

24 Nemesia strumosa № 9 

25 Osteospermum ecklonis № 9 

26 Pelargonium peltatum № 12 

27 Pelargonium zonale № 9 

28 Pentas lanceolata № 9 

29 Petunia star mix № 9 

30 Petunia surfinia № 9 

31 Portulaca grandiflora № 9 

32 Salvia splendens № 9 

33 Tagetes erecta № 9 

34 Tagetes patula № 9 

35 Verbena hybrida  № 9 

36 Bellis perennis № 9 

37 Cheiranthus cheiri № 9 

38 Myosotis sylvatica № 9 

39 Primula elatior № 9 

40 Ranunculus hybrida № 9 

41 Silene pendula № 9 

42 Viola - каскадна № 9 

43 Viola x wittrockiana № 9 

44 Arabis alpina № 12 

45 Arenaria montana № 12 

46 Armeria maritima № 12 

47 Aster alpinus № 12 

48 Astilbe x arendsii № 12 

49 Aubrieta hybrida № 12 

50 Bergenia cordifolia № 12 

51 Campanula carpatica № 12 

52 Cerastium tomentosum № 12 

53 Coreopsis grandiflora № 12 

54 Dianthus alpinus № 12 

55 Echinacea purpurea № 12 

56 Gaillardia hybrida № 12 

57 Iberis sempervirens № 12 

58 Monarda didyma № 12 

59 Phlox subulata № 12 

60 Sagina subulata № 12 

61 Santolina chamaecyparissus № 12 

62 Sedum spectabile № 12 



ЛУКОВИЦИ 

№ вид 

мин. размер на 

луковицата в 

милиметри (мм) 

63 Allium sp. 10/12 

64 Colchicum autumnale 6/7 

65 Erythronium sp. 6/7 

66 Fritillaria sp. 6/7 

67 Hyacinthus sp. 15/16 

68 Iris sp. 7/8 

69 Muscari sp. 7/8 

70 Narcissus sp. 12/14 

71 Scilla bifolia 6/7 

72 Tulipa sp. 11/12 

73 Zanthedeschia aethiopica 14+ 

 

  Доставеният посадъчен материал да е пикиран, в свеж вид и с добре развита коренова 

система. 

При подготовка за организираното зацветяване и озеленяване ще се одобряват и 

съгласуват новите видове и ще се изготвят Програми, които включват за всяка цветна площ 

(леха) – вид и брой растителност, както следва: 

- от 1-ви до 30-ти октомври за следващото есенно засаждане; 

- от 1-ви до 30-ти април за следващото пролетно засаждане. 

Насажденията включени в програмите за есенно и пролетно озеленяване ще се доставят 

периодично по преценка на Възложителя и в зависимост от технологичното време за 

оформяне на всички цветни лехи и зелени площи. 

 Временното съхраняване на различните видове цветя на обекта да става съобразно с 

изискванията на съответните БДС и отраслови норми. 

3. Ресурсна обезпеченост  

Доставките ще се извършват след писмено възлагане от Възложителя, в срок посочен от 

Участникът в Техническото му предложение. 

Забележка! Срокът за доставка не следва да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) 

календарни дни от получаване на заявката. Участник, който предложи по-дълъг срок за 

доставка, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

Доставката на материала ще се извършва непосредствено преди засаждането. 

В извънредни случаи на Изпълнителя ще се изпраща Възлагателно писмо, с указан брой 

и видове растителност, най-малко 10 дни преди необходимостта от засаждането на конкретен 

вид растение. 

Доставките ще се приемат от представител на ОП „БКС“ гр. Враца, чрез съставянето на  

приемо-предавателен протокол, за видовете и бройките доставена растителност, и 

съответствието й с Техническата спецификация.  

 


