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1.ОСНОВНИ ДАННИ   

ДАТА __________________ ___________  

АДРЕС _____________________________________________________________________________   

ТЕЛЕФОН __________________________________ e-mail ___________________________   

КЛИЕНТ ____________________________________________________________________________  

2. СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА: 

Зелени тревни площи    Дървесна растителност 

Цветя и храсти   Капково напояване на зеленчуци и  овощни насаждения 

   Друго    

3.ТИП НА ПОЧВАТА  

Лека       Нормална       Тежка          

4.ВОДОИЗТОЧНИК  

Посочете водоизточника _______ (отбележете на картата)   

Тип на водоизточника ______________(сондаж, открит водоизточник, резервоар, водопровод др.) 

 Дебит и налягане на водоизточника:   

Q=_______(m3/h)  :  

Дълбочина на сондажа:_______(m)  

Диаметър на обсадната тръба_____(m)  

Динамично водно ниво_____(m)  

Статично водно ниво___(m)  

Забележки: ____________________________________  

5.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМПАТА (АКО СЪЩЕСТВУВА И АКО ИМАТЕ ИНФОРМАЦИЯ )   

Модел ________________________  Електрическа    Дизелова   Бензинова   

Дебит Q= ___________ Налягане H= ________________  

Захранване: Монофазен ток     Трифазен ток     Дизел     друго ___-_  

Ако помпата не съществува, какво друго захранване е налично:   

Ток (Монофазен/Трифазен       Дизел           Друго  
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6.УПРАВЛЕНИЕ   

Предпочитан тип на управлението:   Автоматично    Ръчно     

7.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА   

Предпочитан тип на поливната система и на вложените материали в нея:    

Потъващи разпръсквачи    Наземни разпръсквачи      Капково напояване   Друго     

Допълнителни забележки и данни: _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

Важно! за точно проектиране и избягване на грешки при оразмеряването на системата, моля 

приложете,  ако разполагате с  карта  (заснемане от геодезист в dwg формат, скици или kmz. файл 

от  google earth или точна схема с размери ако друго не е  налично) на разглежданата площ. тя е добре  

да включва граници на имоти, точни размери, пътища, местоположение на водоизточника, 

съществуващи тръби (диаметър и материал), местоположение и размер на изводи от тези тръби 

посочете наклони на терена, ако не са налични коти или хоризонтали от геодезия.  

в случай, че не разполагате с карта, моля скицирайте на ръка терена, който искате да напоявате и 

означете размерите на скицата  
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ТЕЗИ ДАННИ СА ПОПЪЛНЕНИ ОТ _______________________________________________________________  

E-MAIL _____________________________________________ТЕЛЕФОН       _____________________________  

 

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА 

• Идеен проект (приблизителен първоначален проект)  

• Количествено-стойностна сметка (в по-обобщен вариант)  

  

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА 

• Работен проект ( по-прецизен вариант на проекта на база идейния проект)  

• Обяснителна записка  

• Техническа част (изчисления)  

• Количествено-стойностна спецификация на материалите и СМР И Чертежи  

 Схема на поливната система  

 Детайли  

Проектът  се предава в електронен вариант или  3 бр. копия  на хартиен носител.  

Забележка:  

 Точността на проекта зависи до голяма степен от предоставените изходни данни  

 Срок за проектиране: до 5 работни дни  

 При сключване на договор за изпълнение и закупуване на материалите от фирмата цената на проекта 

се приспада като допълнителна търговска отстъпка  

 След изготвяне и съгласуване на идеен проект се оформя оферта за проектиране, и изграждане на поливна 

система. 

Благодарим ви за отделеното време!  
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