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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: “Изпълнение на СМР за обект „Обновяване на площад "Възраждане, гр. 

Белоградчик". 

Основната цел на поръчката е реализация на инвестиции в градската среда на територията 

на град Белоградчик. Централната градска част на град Белоградчик е изградена в 

началото на седемдесетте годни на ХХ-ти век по проекта на проф. л. арх. Кръстан 

Каракашев и колектив. Площад “Възраждане“ запазва първоначалния си облик и до днес. 

Разграничават се две основни зони – северна, където е разположено основното площадно 

пространство, решено е една плоскост и южна с терасирани изгледни нива. 

Благоустрояването е изпълнено с плочи от местен камък, ивици от червен церовски 

пясъчник и бял мрамор. Пешеходната настилка е със силно занижени естетически 

качества, силно износена и напукана. Подпорните стени, от пясъчник, при основното 

площадно пространство са в добро състояние, нуждаят се от почистване и предпазване от 

атмосферните влияния. Шапките от варовик също са в общо добро състояние, нуждаят се 

от почистване, частична подмяна на компроментирани участъци и предпазване от 

атмосферни влияния. Съществуващото стълбище, водещо към училище „Васил Левски“ се 

нуждае от освежаване, префугиране, частично пренареждане и подмяна на камъка в някои 

участъци. Съществуващите клоцове в северозападната част на площада са в лошо 

състояние. В близост до съществуващия фонтан „Лилия“ има паметник, в пространството 

около него са провеждани благоустроителни мероприятия в близките години. Настилките 

около и в самия фонтан както и хидроизолацията му са в незадоволително състояние. 

Южно от фонтана има съществуваща алея, чиято настилка е здрава и ще бъде запазена. 

Стените на клоцовете в терасираната южната зона са частично компрометирани. 

Състоянието на елементите на урбанизираната среда е незадоволително, счупени и 

липсващи дървени елементи на местата за сядане. Криви и липсващи на места кошчета за 

отпадъци. Разрушени и напукани кашпи, всички елементи се предвижда да бъдат 

премахнати и подменени с нови. 
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МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град 

Белоградчик, Община Белоградчик. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е до 300 (триста) календарни дни. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на  строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Разработеният проект „Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик" е в 

рамките на УПИ VIII 1889 „за площад“, кв. 72, по плана на гр. Белоградчик, с площ 7727 

кв.м., публична общинска собственост. 

Новото проектно решение запазва максимално положителните моменти в съществуващите 

елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова 

растителност. Осигурява необходимите кътове за отдих, които ще задоволят потребностите 

на местното население от рекреационни зони, като доразвива концепцията за 

функционално – композиционното и обемно – пространствено изграждане на 

пространствата. Повишава комфорта и естетическите качества на урбанизираната среда. 

Местата за сядане ще бъдат изградени от стоманобетон с дървени скари за сядане.  

Съществуващата сцена се запазва, настилката ще бъде подновена.  

По северната граница на площадното пространство със съществуващия паркинг се 

предвижда поставянето на паркинг ограничители. По същата граница се предвижда и 

тактилна ивица, предвидена на съответното отстояние от ръба на бордюра,  индикираща 

границата на пешеходното пространство с пътно платно.  Съществуващият гранитен 
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бордюр към пътното платно ще бъде запазен, като се предвижда скосяване в зоните на 

пешеходните алеи. 

Цялостното ниво на настилката се запазва максимално близо до нивото на съществуващата 

такава, тъй като основните елементи като борюра северно от плочника, подпорните стени и 

стълбища от югозапад се запазват. Предвижда се премахване на съществуващите плочи и 

замазка, основата ще бъде запазена и почистена. Тя ще бъде използвана за направа на 

новата настилка върху нивелирано и добре уплътнено пясъчно легло.  

Предвижда се ремонт на същестуващи и изграждане на нови рампи за достъп, както и 

монтиране на необходимите парапети. 

В югоизточната част се предвижда изграждането на нова обходна алея, обезпечаваща 

достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива. Настилката ще 

се изпълни с бетонови плочи върху добре заравнени и уплътнени фракции чакъл и пясък 

със скрит бордюр от едната страна и подпорна стена от другата. 

В най-южната част на имота има изгледна площадка, където се предвижда ситуирането на 

кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдние на Белоградчишките скали – основна 

атракция на града. 

Предвиждат се нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, 

перголи с пейки. 

От югоизточната страна на най – долното изгледно ниво, както и от западната страна на 

изгледната площадка и алеята до изгледното ниво е предвидено поставянето на ажурна 

ограда Н ≥ 1.05м, с цел предотвратяването на инциденти поради голямата денивелация на 

съседния терен. Ажурна ограда се предвижда и по преходните нива запано от клоцовете.  

По стълбищата са предвидени рампи за преминаване на майки с детски колички, както и 

парапети, където не е осигурен обходен маршрут. При стълбищата в югоизточната част на 

проектната разработка се предвижда доливане на съществуващата подпорна стена от запад. 

Съществуващата питейна фонтанка ще бъде подменена с нова.  

Предвижда се ремонт на съществуващите клоцове в северозападната част на площада в т.ч. 

премахване на съществуващата мозаечна мазилка, направата на нова такава.  

Ще бъде възстановена площадката свързваща плочопътеката с паметника и стълбището 

към фонтана. В обхвата на проекта не се засяга съществуващия паметник и пространството 

около него! 



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ 

 

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик" 

АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г. 

4 

 

Настилките около и в самия фотан ще бъдат подменени, както и хидроизолацията. Южно 

от фонтана има съществуваща алея, чиято настилка е здрава и ще бъде запазена. 

Настилката по тересираните нива и по стълбищата ще бъде изцяло подовена. 

 

Настилки 

Предвидени са бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета, които ще 

се редят на пясъчно легло. Тактилни плочи, който да индикират границата меджу 

пешеходно и автомобилно движение, както и възлови промени в наклона.   

Озеленяване 

Предвидени са дейности по озеленяване на околните пространства, които включват: 

-  подготовка на терена и внасяне на хумус; 

-  засаждане на тревна, храстовидна и дървеста растителност, съгласно одобрената 

технология и на посочените места; 

-  укрепване на засадената растителност; 

- санитарна оформяща резитба на съществуваща растителност 

- почистване на обекта; 

 

Всички дейности по озеленяване на прилежащите площи да се изпълнят съгласно 

изискванията на проекта и нормативната уредба, като се използват подходящи за целта 

растителни видове. 

 

Дейности по част „Конструктивна“ 

Съгласно изготвения проект по част Конструктивна се предвиждат следните мероприятия 

по изграждане и ремонт на съоръжения: 

- изграждане на 3бр. места за сядане 

- изграждане на рампа за инвалиди; 

- изграждане на подпорна стена към алея; 

- изграждане на подпорна стена към площада; 

- изграждане рампи за майки с колички; 

- доливане на подпорни стени  
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Подробна информация, детайли и чертежи за изпълнение на предвидените дейности са 

посочени в предоставения одобрен проект. 

 

Парково осветление 

  

Проекта по част Електрическа има за цел да се проектира ново парково осветление с 

енергоефективни и дълготрайни осветители.  

Парковото осветление ще се реализира с нови LED осветиелени тела монтирани на 

стълбове 4,5м и 3,5м, които се монтират на бетонов фундамент с анкерна група и фланец.  

 В зоната на плащада, където площа е по-голяма са предвидени по-високите стълбове, а в 

периферията по-никите. 

Осветителите са с елетрическа мощност 60W, 220V, 50Hz. Светодиодните осветители са 

характеризират с много ниска консумация на електроенергия и дълъг експлоатационен 

живот, което ги прави изключително подходящи за осветление на открити големи 

пространства.  

Електрозахранването на новото парково осветление ще се осъществи от съществуваща 

улична разпреелителна касета на ЧЕЗ България. Предвижда се в нея да се монтира нова 

защитна и пускова апаратура за парковото осветление.  

За захранване на осветителните тела е предвидена кабелна мрежа с кабел тип 

СВТ3х2,5/4/6мм32 положен в инсталционна тръба Ф32 в изкоп.  

На характерни места по трасетата са предвидени кабелни шахти, в които да стават 

разклоненията кабелите. 

В стълбовете са предвидени клемни табла тип „влез-излез“ и автоматичен предпазител за 

всеки осветител. На стълба са предвидени отвори със заключваеми вратички, за 

обслужване и свързване на кабелите, съгласно приложените детайли на чертеж Е02. 

Предвидено е заземяване на стълбовете с поцинкована шина 40/4 положена в изкоп и 

вертикални зазенителли от поцинкована профилна стомана L63/63/6mm с  дължина 1,5м, 

набити на 0,8м от кота терен до достигане на преходно съпротивление <10ома. Връзката 

между шината и стълба става със зазенителен болт заварен към стълба или към анкерната 

група за монтаж на стълба към фундамента. 
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Изкопните работи по изграждане на парковото осветление ще се извършват механизирано, 

като на местата на пресичанията на различните подземни съоръжения или непосредствено 

сближаване с други кабели или проводи, изкопите ще се извършват ръчно. 

При направата на изкопите ще се спазват заложените в проекта размери и параметри. 

Преди да започне полагането  на защитните тръби дъното на изкопа се почиства, като се 

подравнява с пресята пръст или пясък. Защитните тръби се доставят навити на рула или 

барабани и се полагат по-възможно в една ос, като се избягват усуквания и резки 

вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип 

„свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна 

маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите става след перпендикулярно 

срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа. 

Обратното засипване се изпълнява веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 

метра. Заедно със засипването се полага и предупредителна сигнална лента . 

Предвижда се по трасето да се изграждат шахти, които служат за разклонения, връзки, 

кабелни резерви, които да се предпазят от механични увреждания, влага и др. Всички 

шахти в проекта са единични зидани с размери 60/90см. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

Влаганите в дейността строителни продукти трябва да са годни за предвижданата им 

употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на 

икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните 

технически спецификации и национални изисквания по отношение на предвидената им 

употреба.  

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  

„строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат 

на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 

показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 

отношение на основните изисквания към строежите;  
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„комплект“означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва 

да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

„съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, 

които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

„експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, 

клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 

05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 

на Република България.  

Строителните продукти да се влагат въз основа на декларации, посочващи предвидената 

употреба. Декларациите са: 

      1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 

(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато 

за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 

Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни 

показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“; 

     2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от 

хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена 

декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

     3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  

строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един единствен строеж. 

    Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени. 

     На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените проекти и 

количествени сметки и технически характеристики, съответстващи  на техническите 
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правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за 

проектиране и строителство. 

Всяка доставка ще се контролира от лицето, упражняващо строителен надзор или лицето, 

упражняващо инвеститорски контрол на строежа. 

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с 

оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията 

и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се 

посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – 

БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които 

въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и 

Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени 

с „Декларация за експлоатационни показатели”.  

Предложените строителни материали трябва да отговарят на изискванията и стандартите, 

заложени в разработените проекти, неразделна част от настоящата документация към 

обществената поръчка, както и на действащите към момента нормативни актове и 

документи. 

Предложените бетонови настилки от плочи и павета трябва да са устойчиви на замръзване 

и луга. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Изпълнителят предприема всички мерки, за да осигури безопасността на строителната 

площадка, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 

строителство и експлоатация на подобни обекти, включително:  

1. да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и 

здраве за строежа; 

2. поставяне на плътни ограждения; 

3. Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за 

безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото 

прилагане, в т.ч. но не само: 
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- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по 

безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно 

оборудване; 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи; 

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение; 

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работно оборудване; 

- Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците и др. 

Спазването на безопасни условия на труд са предмет на договор  между Възложителя и 

Изпълнителя. 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ И МЕСТА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ 

 

Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява на 

определените за това места. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и 

разходите за транспортиране на отпадъците, а избраният изпълнител следва да получи за 

това съответните разрешителни и да ги представи на Възложителя. 

Изпълнителя ще спазва всички изисквания  на Компетентните власти имащи отношение 

към въпросите свързани с опазване на околната среда. При завършване на работите 

Изпълнителя окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и 

съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети произтичащи 

от неговата дейност. 
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ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни 

дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Обект: Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик 

Фаза: Технически проект 

        

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

        

№ Описание на видовете работи Ед.мярка Количество 

  2 3 4 

        

ЧАСТ: Паркоустройство и благоустройство  

I НАСТИЛКИ 

1 СЪЩЕСТВУВАЩИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 

1.1 
Демонтаж на съществуваща настилка и всички свързани с 

това разходи от естествен камък  
кв.м 3039.20 

1.2 Разчистване на терена от строителни отпадъци м3 687.00 

1.3 
Възстановяване на основата от настилката, където е 

необходимо 
кв.м 303.92 

1.4 Транспорт на строителни отпадъци м3 687.00 

1.5 
Премахване на компроментирана мазилка от съществуващи 

клоцове в северозападната част на площада 
кв.м 65.00 
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1.6 
Премахване на компроментирана мазилка от съществуващи 

клоцове в югоизточната част на имота 
кв.м 280.60 

1.7 
Къртене малки рампи към стълби в югоизточната част на 

имота 
м3 3.50 

1.8 
Полагане на мозаечна мазилка по клоцове вкл. грудниране на 

основата 
кв.м 345.60 

1.9 

Бластиране на съществуващ естествен камък (всички 

подпорни стени, шапки, камъка по стълбището западно от 

сцената и стълбището източно от паметника) и всички 

свързани с това разходи 

кв.м 240.00 

1.10 

Частична подмяна на камък по стълбища към училище и 

паметник (само в компроментирани участъци) и всички 

свързани с това разходи находящо се в западната част на 

имота 

кв.м 30.00 

1.11 
Частична подмяна на камък - шапки (само в компроментирани 

участъци) и всички свързани с това разходи 
л.м  40.00 

1.12 
Импрегниране и запечатване на камък (съществуващи 

подпорни стени и шапки) и всички свързани с това разходи 
кв.м 240.00 

1.13 

Префугиране и частично пренареждане на камък по стълбища, 

находящи се в източната част на имота и всички свързани с 

това разходи 

кв.м 40.00 

2 НОВОПРОЕКТИРАНИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 

2.1 
Доставка и монтаж на нови градински бордюри 8/16 и всички 

свързани с това разходи 
л.м 155.00 

2.2 

Полагане, уплътняване и заравняване на слой стабилизиран 

пясък фракция 0,5мм (мин 15см след обработка) за основа под 

нова настилка 

м3 437.55 

2.3 
Полагане на нова настилка от бетонови плочи - сиви 

40х40х4см и всички свързани с това разходи 
кв.м 2237.00 

2.4 Полагане на нова настилка от бетонови плочи по стълби - кв.м 66.10 
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сиви 40х40х4см и всички свързани с това разходи 

2.5 

Полагане на нова настилка от бетонови плочи по 

съществуваща рампа- сиви 40х40х4см и всички свързани с 

това разходи 

кв.м 44.10 

2.6 
Полагане на нова настилка от бетонови плочи по стъпала - 

жълти 40х40х4см и всички свързани с това разходи 
кв.м 57.00 

2.7 
Полагане на нова настилка от бетонови павета 10х10х6см и 

всички свързани с това разходи - червени 
кв.м 285.00 

2.8 
Полагане на нова настилка от бетонови павета 10х10х6см и 

всички свързани с това разходи - жълти  
кв.м 265.00 

2.9 Полагане на предопредителни ивици от тактилни плочи  кв.м 85.00 

2.10 Циментов разтвор за монтаж на плочи по стъпала м3 2.50 

2.11 Полагане на чела по стълби от бетонови елементи  л.м 345.00 

3 НОВОПРОЕКТИРАНИ АЛЕИ И РАМПИ 

3.1 Изкоп за направа на легло за полагане на нова настилка м3 17.85 

3.2 

Полагане, уплътняване и заравняване на слой трошен камък 

фракция 8 - 18 мм                      (20см след обработка) за 

новопроектирана алея във североизточната част на имота и 

рампи 

м3 10.20 

3.4 
Полагане, уплътняване и заравняване на слой стабилизиран 

пясък фракция 0-5 мм (15см след обработка) 
м3 5.10 

3.5 Полагане на настилка за обходна алея  - 40/40/4 см - сиви кв.м 51.00 

3.7 

Полагане на нова настилка от бетонови плочи по 

новопроектирана рампа - сиви 40х40х4см и всички свързани с 

това разходи 

кв.м 24.20 

3.9 
Доставка и монтаж на ограничител между настилка и зелени 

площи и всички свързани с това разходи 
л.м 20 

4 СЪЩЕСТВУВАЩ ФОНТАН 

4.1 
Премахване на облицовки и шапки от съществуващ фонтан и 

всички свързани с това разходи 
кв.м 80.00 
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4.2 
Полагане на хидроизолация на съществуващ фонтан и всички 

свързани с това разходи 
кв.м 60.40 

4.3 
Полагане на облицовка от варовик с дебелина мин. 3см на 

съществуващ фонтан  и всички свързани с това разходи 
кв.м 25.00 

4.4 

Полагане на шапки от варовик (см.) на съществуващ фонтан 

ширина мин. 30см, дебелина мин. 4см и всички свързани с 

това разходи 

л.м 26.00 

II ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1.1 
Демонтаж на бетонови места за сядане и всички свързани с 

това разходи  
бр. 91 

1.2 Демонтаж на пейки и всички свързани с това разходи  бр. 15 

1.3 Демонтаж на кошчета и всички свързани с това разходи  бр. 4 

1.4 Демонтаж на кашпи ∅100 и всички свързани с това разходи  бр. 23 

1.5 Демонтаж на кашпи ∅75 и всички свързани с това разходи  бр. 18 

1.6 Демонтаж на кашпи ∅55 и всички свързани с това разходи  бр. 8 

1.7 Демонтаж на осв. тела и всички свързани с това разходи  бр. 6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

2.1 Доставка и монтаж на пейки и всички свързани с това разходи бр. 27 

2.2 
Доставка и монтаж на пергола с пейка и всички свързани с 

това разходи 
бр. 2 

2.3 
Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци и всички свързани 

с това разходи 
бр.  18 

2.4 
Доставка и монтаж на кашпи Ø 40 и всички свързани с това 

разходи 40/45 
бр.  6 

2.5 
Доставка и монтаж на кашпи Ø 60 и всички свързани с това 

разходи 60/40 
бр.  33 

2.6 
Доставка и монтаж на кашпи Ø 80 и всички свързани с това 

разходи 80/50 
бр.  6 
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2.7 
Доставка и монтаж на информационнo таблo и всички 

свързани с това разходи 
бр. 2 

2.8 
Доставка и монтаж на фонтанка и всички свързани с това 

разходи 
бр.  1 

2.9 
Доставка и монтаж на дървени скари за монолитни места за 

сядане шир. ~ 40см и всички свързани с това разходи 
л.м 55.00 

2.10 
Доставка и монтаж доставка и монтаж на телескоп и всички 

свързани с това разходи 
бр.  1 

III ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

1 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕМАХВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩА РАСТИТЕЛНОСТ 
    

1.1 
Почистване на настилки от тревна растителност с тотален 

хербицид 
кв.м 150.00 

1.2 
Механично премахване и извозване на издънкова дървесна и 

храстова растителност без декоративна стойност 
кв.м 250.00 

1.3 
Механично премахване и извозване на напълно суха дървесна 

растителност - 3 бр. 
м3 2.00 

1.4 
Санитарна оформяща резитба на съществуващи храсти и 

храстови масиви, които се запазват 
кв.м 560.00 

1.5 Ръчна резитба на единични храсти и храстови масиви - юка кв.м 10.00 

1.6 Отнемане на почвен слой от ерозирал склон м3 36.00 

1.7 

Обработка на тревна площ / вертикутиране, аериране, 

валиране, подсяване, подхранване / и всички свързани с това 

разходи 

кв.м 2033.40 

2 НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ  

2.1 Доставка на хумусна почва м3 80.00 

2.2 Внасяне на торове и почвоподобрители 3кг/100кв.м кг 15.00 

2.3 Ръчно заравняване след внасяне на хумусна почва кв.м 500.00 

2.4 Подсяване с тревна смеска кв.м 100.00 
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2.5 
Доставка и засаждане на широколистни дървета 2,5 - 3,0 м с 

дървен кол Ø8 см х 300 см и примка от конопено въже 
бр. 16 

2.6 
Доставка и засаждане на иглолистни дървета 2,0 - 2,5 м с три 

броя дървени колчета Ø5 см х 80 см и три разпънки от сезал 
бр. 46 

2.7 Доставка и засаждане на вечнозелени иглолистни храсти  бр. 173 

2.8 Доставка и засаждане на широколистни храсти  бр. 1336 

2.9 Доставка и засаждане на многогодишна цветна растителност бр. 522 

2.10 Доставка и засаждане на декоративни треви бр. 395 

2.11 Доставка и засаждане на катерлива растителност бр. 10 

2.12 Рози бр. 10 

2.13 Изкоп на дупки за дървета  бр. 62 

2.14 Изкоп на дупки за широколистни храсти бр. 1101 

2.15 Изкоп на траншеи за жив плет  л.м 34.00 

2.16 Първоначално поливане след засаждане м3 150.00 

2.17 Затревяване на ерозирал склон и около обходна алея кв.м 341.00 

3 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

3.1 Доставка, полагане и разстилане на цветен мулч - кафяв цвят м3 1.00 

3.2 
Доставка, полагане и разстилане на декоративен бял камък ф-

я 8-12 см 
м3 1.50 

3.3 
Доставка и полагане на ограничаващ кант - зелен/черен, 

ширина -12,5 см. 
л.м 150.00 

3.4 Доставка и полагане на геотекстил  кв.м 60.00 

3.5 
Доставка и монтаж на двоен парапет при рампи и всички 

свързани с това разходи  
л.м 75.40 

3.6 
Доставка и монтаж на двоен парапет при стълби и всички 

свързани с това разходи  
л.м 37.60 

3.7 
Доставка и монтаж ограда при стълби и преходни нива и 

всички свързани с това разходи /H = 1,05 м над ниво настилка/ 
л.м 21.10 

3.8 Доставка и монтаж на ограда (м) и всички свързани с това л.м 103.30 
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разходи / H = 1,05 над ниво настилка / 

3.9 
Доставка и монтаж на паркинг ограничители и всички 

свързани с това разходи 
бр. 81 

ЧАСТ: Конструктивна 

  ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 
ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  В 

ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 
м3 79.20 

2 РАЗБИВАНЕ НА СТБ НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 15см м3 14.85 

3 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОП   м3 44.40 

4 
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, 

земни почви, дебелина на пласта 10 см 
м3 44.40 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 211.17 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

1 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-

12 ММ ОТ СТОМАНА В235 

кг 405.00 

2 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

кг 2352.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В ОСНОВИ С12/15 м3 7.50 

2 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 47.10 

  РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ 

  ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 
ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  В 

ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 
м3 28.80 
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2 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОП   м3 29.70 

3 
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, 

земни почви, дебелина на пласта 10 см 
м3 29.70 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 61.66 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

1 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-

12 ММ ОТ СТОМАНА В235 

кг 85.00 

2 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

кг 669.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В ОСНОВИ С12/15 м3 3.00 

2 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 16.00 

  ПОДПОРНА СТЕНА КЪМ АЛЕЯ 

  ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 
ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  В 

ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 
м3 18.50 

2 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОП   м3 13.00 

3 
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, 

земни почви, дебелина на пласта 10 см 
м3 13.00 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 45.14 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

1 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - кг 400.00 
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ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В ОСНОВИ С12/15 м3 1.60 

2 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 6.10 

  ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ ПЛОЩАДА 

  ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 
ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  В 

ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 
м3 3.00 

2 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОП   м3 2.00 

3 
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, 

земни почви, дебелина на пласта 10 см 
м3 2.00 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 11.88 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

1 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

кг 64.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В ОСНОВИ С12/15 м3 0.20 

2 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 0.80 

  РАМПИ ЗА МАЙКИ С КОЛИЧКИ 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 14.40 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ 

 

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик" 

АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г. 

19 

 

1 АНКЕРИРАНЕ ЗАКЛАДНА АРМИРОВКА N12 бр. 150.00 

2 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

кг 126.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 5.36 

  ДОЛИВКИ КЪМ ПОДПОРНИ СТЕНИ 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ 

1 
КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ,  

АСАНСЬОРНИ ШАХТИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ. 
м2 2.40 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

1 АНКЕРИРАНЕ ЗАКЛАДНА АРМИРОВКА N10 бр. 50.00 

2 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - 

ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА  

6-12 ММ ОТ СТОМАНА В420 

кг 24.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ 

1 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ОСНОВИ НА 

СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ  
м3 0.25 

  

 
 

  

ЧАСТ: Електрическа 

        

1 РАЗДЕЛ 1 - РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 

1.1 Тресиране кабелна линия в равнинен терен м 475.00 

1.2 Изкоп 0,8/0,4м в равнинен терен със зариване и трамбоване м 475.00 

1.3 
Направа на единична кабелна шахта тип "Енерго", 90/60см, 

включително рамка и капак и необходимите материали 
бр 

8.00 

1.4 Доставка инсталационна тръба Ф32 за полагане в изкоп м 525.00 
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1.5 Полагане на инсталационна тръба Ф32 в изкоп м 525.00 

1.6 Доставка и полагане в изкоп на сигнална ПВЦ лента м 475.00 

1.7 Доставка и насипване на пясък за основа в изкоп м³ 13.50 

1.8 

Доставка на стоманено-тръбен  стълб с височина Н = 4,5м и 

монтажен фланец за монтаж на фундамент,  с отвор и капак с 

ключалка за кабелни връзки мин 80х300мм, присъединителен 

диаметър за осветител ф60мм, черен цвят, диаметър в долната 

част мин 90мм (за монтаж на клемно табло) 

бр 

16.00 

1.9 

Доставка на стоманено-тръбен  стълб с височина Н = 3,5м и 

монтажен фланец за монтаж на фундамент,  с отвор и капак с 

ключалка за кабелни връзки мин 80х300мм, присъединителен 

диаметър за осветител ф60мм, черен цвят, диаметър в долната 

част мин 90мм (за монтаж на клемно табло) 

бр 

23.00 

1.10 
Направа на фундамент за стълб, включително анкерна група 

за монтаж на стълб, включително изкоп 
бр 

39.00 

1.11 Изправяне на стълбове в равнинен терен бр 39.00 

1.12 

Доставка и монтаж в тръбен стълб на клемна кутия(табло) с 

автоматичен предпазител 6А, крива С на изключване, за 

вграден монтаж в стълб 

бр 

39.00 

1.13 

Доставка на LED парков осветител, кръгово сисметричен 

алуминиев корпус с индиректно светлорзапределение за 

монтаж на стълб, цветна температура 4000К. Корпус от лят 

алуминий Ф450, h=500mm,  5000lm или  60W, IP65, IK10 

бр 

39.00 

1.14 Монтаж на същото върху стълб бр 39.00 

1.15 
Доставка горещо поцинковани заземителни колове от 

поцинкована профилна стомана L63/63/6,  L=1,5м 
бр 

20.00 

1.16 Набиване същите в изкоп с дълбочина 0,8м бр 20.00 

1.17 Доставка на поцинкована шина 40/4, горещо поцинкова м 40.00 

1.18 Полагане същата в изкоп м 40.00 

1.19 Доставка кабел тип СВТ 3х1,5 м 170.00 
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1.20 Също, но СВТ 3х2,5 м 190.00 

1.21 Също, но СВТ 3х4 м 150.00 

1.22 Също, но СВТ 3х6 м 200.00 

1.23 Изтегляне кабели със сечение до 3х6мм² в тръби в изкоп м 540.00 

1.24 Суха разделка и свързване на кабели със сечение до 3х6мм² бр 80.00 

1.25 

Доставка и монтаж в съществуваща улична разпределителна 

касета на комбинирана ДТЗ с автоматичн прекъсвач 

16А/3030mA,2 

бр 

2.00 

1.26 
Доставка и монтаж в съществуваща улична разпределителна 

касета на монофазен контактор, 1НО, 25A, 1р, 220V 
бр 

2.00 

1.27 
Доставка на фотореле в съществуваща улична 

разпределителна касета с изнесена фотоклетка  
бр 

1.00 

1.28 

Доставка и монтаж в съществуваща улична разпределителна 

касета на автоматичен препазител 6А, 1р, с крива С на 

изключване 

бр 

1.00 

1.29 
Пробиване на отвори Ф20мм  в СТБ подпорна стена с 

дебелина до 50см 
бр 

25.00 

1.30 Доставка на стоманен тръба 3/4''  м 13.00 

1.31 Монтаж на същата в отвор в подпорна стена м 13.00 

2 РАЗДЕЛ 2 - ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ 

2.1 Измерване на преходно съпротивление на заземителен контур бр 1.00 

2.2 Също, но на точка от заземителен контур бр 20.00 

2.3 Наладка на кабелна линия бр 1.00 

2.4 Проверка контура L-N-PE бр 1.00 

2.5 Проверка на ID-защита бр 2.00 

 

 

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, всяко посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение се допълва с думите 

„или еквивалентно/и"! 


