
 

 

 

 

 
  

 

 
                     ОБЩИНА МИЗИЯ, гр.Мизия, обл. Враца, ул. „Г.Димитров” № 25-27, 

                Кмет 20-12, Централа  23-15, факс 21-38, е-mail: obshtinamizia@gmail.com 
 

 

Проект BG06RDNP001-7.007-0078 „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 
501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез 
Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 
08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ 
 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

за изпълнение на обект: 

 

„Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по 

одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“ 

 
 

№ Наименование Мярка Количество 

  СМР - игрища     

        

  Игрища за волейбол и баскетбол     

1 

Фрезоване на стара асфалтова настилка, 

натоварване и транспорт  м2 754,00 

2 

Напръскване с емулсия за свързване на стар и нов 

асфалт м2 754,00 

3 

Полагане на плътен дребнозърнест асфалтобетон с 

дебелина 4 см. м2 754,00 

4 Изграждане на бордюри по периферията 8/16/50 м 110,00 

5 Pазчертаване на игрища за волейбол и баскетбол бр. 2,00 

6 

Направа на бетонови фундаменти   на спортно 

оборудване  бр. 6,00 

        

  Игрище за футбол      

1 

Фрезоване на стара асфалтова настилка, 

натоварване и транспорт  м2 800,00 

2 

Напръскване с емулсия за свързване на стар и нов 

асфалт м2 800,00 

3 

Полагане на плътен дребнозърнест асфалтобетон с 

дебелина 4 см. м2 800,00 
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2 

4 Изграждане на бордюри по периферията 8/16/50 м 120,00 

5 

Доставка и полагане на  настилка (изкуствена 

трева) м2 800,00 

6 Pазчертаване на игрище за минифутбол бр. 1,00 

7 

Направа на бетонови фундаменти   на спортно 

оборудване  бр. 2,00 

        

  Електро     

  Oсветление     

1 Трасиране на кабелна линия м 260,00 

2 

Направа на изкоп  0,8/0,4 м със зариване и 

трамбоване  в почва 3 категория м 260,00 

3 

Подготовка на подложка и полагане на сигнална 

лента м 260,00 

4 Доставка и монтаж на кабелен канал м 10,00 

5 

Укрепване на излазна   ПВЦ тръба ф 50 мм към 

стена ( от изкопа до ТО на 2 бр.кабели) м 4,00 

6 Доставка кабел СВТ 3 х 6 мм2  м 10,00 

7 Доставка на кабел СВТ 3х4мм2 м 330,00 

8 Доставка на кабел СВТ 3х2.5мм2 м 100,00 

9 Полагане на кабел в кабелен канал м 10,00 

10 Полагане на кабел в изкоп м 280,00 

11 Изтегляне на кабел в монтирани тръби и стълбове м 150,00 

12 Доставка ТО (табло осветление) по схема с IP-67 бр. 1,00 

13 Монтаж на ТО на стена бр. 1,00 

14 Изпитване на кабел НН бр. 2,00 

15 

Доставка и монтаж в съществуващо табло на 

автоматичен предпазител 40А бр. 1,00 

16 

Доставка на стоманено тръбен стълб с височина 7м 

общо 8,2м (ф108/89/60)  бр. 12,00 

17 Изправяне на стълбове  бр. 12,00 
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3 

18 

Доставка дребна стоманена консктрукция и направа 

на конзоли за монтаж на прожекторите бр. 12,00 

19 

Доставка и монтаж на кабелна  кутия  за вграждане 

в стълб с по 1 броя предпазители по 6 А -1Р крива 

D бр. 12,00 

20 Укрепване гофрирана тръба ф 29 мм към стлбовете м 36,00 

21 Доставка на  LED прожектор 1х100W – IP-65-67 бр. 12,00 

22 

Монтаж на LED прожектор на стоманена 

конструкция бр. 12,00 

23 

Доставка на заземителен кол плътен помеднен ф 

17,2 мм – 1,5 м бр. 26,00 

24 Набиване на заземителни колове бр. 26,00 

25 Доставка на поцинкована шина 40х4 мм м 26,00 

26 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 6 мм2 бр. 2,00 

27 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 4 мм2 бр. 12,00 

28 Суха разделка на кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 бр. 12,00 

29 

Свързване проводник към съоръжение с медна 

кабелна обувка 6 мм2 с доставка на обувките бр. 6,00 

30 

Свързване проводник към съоръжение с медна 

кабелна обувка 4 мм2 с доставка на обувките бр. 36,00 

31 

Свързване проводник към съоръжение с ухо 2,5 

мм2 бр. 36,00 

32 

Доставка и монтаж на жълтозелен проводник 6 мм2 

за заземяване клемни кутии  м 6,00 

33 

Измерване на преходното съпротивление на 

заземител бр. 13,00 

 

 

 

 


