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                     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 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за  обект „Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. 

Липница” 
 

 

1. Предмет на поръчката 
Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект на Община Мизия 

за „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. 

Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница“ по 4 (четири) обособени 

позиции:  

 Обособена позиция№1- „Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ ІV, кв. 42, гр. Мизия, общ. Мизия“ – 147 144.06 

лв.без ДДС; 

 Обособена позиция№2- „Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ ІІ, кв. 49 с. Софрониево, общ. Мизия“ – 118 043.33 

лв.без ДДС; 

 Обособена позиция№3- „Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ І, кв. 22 с. Крушовица, общ. Мизия; ОП 4- 

Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ ІІІ, 

кв. 1 с. Липница, общ. Мизия“ – 103 034.25 лв.без ДДС; 

 Обособена позиция№4- „Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ ІІІ, кв. 1 с. Липница, общ. Мизия“ – 135 560.24 лв.без 

ДДС. 

2. Източник на финансиране  

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. чрез Административен договор 

за предоставяне на ДБФП № BG06RDNP001-7.006-0087-С01/ 08.05.2019 г. 

3. Съществуващо положение и параметри 

Предметът на проекта обхваща изграждане на нови паркови зони в гр. Мизия и с. 

Софрониево и реконструкция на част от площадите в с. Крушовица и с. Липница, вкл.  
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залесяване и затревяване, полагане на настилки, доставка и монтаж на паркови и детски 

съоръжения, доставка и монтаж на фонтанки, осветление.  

Съответно строежите са разположени, както следва: 

Обособена позиция Ситуиране на обекта 

ОП 1- Изграждане и реконструкция на 

площи за широко обществено ползване 

УПИ ІV, кв. 42, гр. Мизия, общ. Мизия 

В гр. Мизия- УПИ IV, кв. 42; УПИ е с 

площ 1 144кв.м. и се намира в близост до 

центъра на града, на една от основните  

улици. В съседство е сградата на бивша 

ЖП гара, вече не функционираща като 

такава, но съхранена и отремонтирана 

ОП 2- Изграждане и реконструкция на 

площи за широко обществено ползване 

УПИ ІІ, кв. 49 с. Софрониево, общ. Мизия 

В с. Софрониево- УПИ II, кв.49; площта, в 

която се ограничава намесата на проекта е 

880 кв.м. и се намира до една от 

основните улици на селото, в близост до 

детска градина и павилион за бързо 

хранене 

ОП 3- Изграждане и реконструкция на 

площи за широко обществено ползване 

УПИ І, кв. 22 с. Крушовица, общ. Мизия; 

ОП 4- Изграждане и реконструкция на 

площи за широко обществено ползване 

УПИ ІІІ, кв. 1 с. Липница, общ. Мизия 

В с. Крушовица-  УПИ I, кв.22; площта, в 

която се ограничава намесата на проекта е 

850 кв.м. и се намира в южната част на 

площада, в близост до улично 

регулационната линия 

ОП 4- Изграждане и реконструкция на 

площи за широко обществено ползване 

УПИ ІІІ, кв. 1 с. Липница, общ. Мизия 

В с. Липница- УПИ III, кв.1; площта, в 

която се ограничава намесата на проекта е 

1 190 кв.м. и се намира в югоизточната 

част на площада, в близост до улично 

регулационната линия от юг. 
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4. Проектно решение 

Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. 

Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” е с одобрена пълна инвестиционна 

проектна готовност. Проектната разработка е изготвена във всички части, необходими 

за издаване на Разрешение за строеж, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти: част „Архитектурна, конструктивно становище”, част 

„Геодезия и Вертикална планировка”, част „Електрическа”, част „Пожарна 

безопасност”, част „ВиК”, част  „Паркоустройство”, част „Количествени сметки”. 

Строежите са четвърта категория (чл. 137, ЗУТ). 

Издадено е Разрешение за строеж от гл. архитект на Община Мизия. 

 

5. Технически параметри за изпълнение на обособените позиции 

 ОП 1- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено 

ползване УПИ ІV, кв. 42, гр. Мизия, общ. Мизия 

Проектът е разработен въз основа на задание на инвеститора при спазване на 

минималните изисквания на Наредба № 1 на ДАЗД/ 2009 г. за устройството и 

безопасността на площадките за игра, както и нормите на Наредба № 7 за ПНУТ и ЗУТ. 

Проекта предвижда оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 

190 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ 954 кв.м. 

Подробна информация за планираните количества и видови работи на строежа: 

Обект: ,,Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ IV, 

кв.42 - гр.Мизия, община Мизия"  

  Част:АС     

А Подготвителни работи     

1 
Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна 

почвата 
м3 572.00 

2 Превоз с ръчни колички на земни маси м3 57.00 

3 Разриване и подравняване на земни маси  м3 228.00 

4 
Натоварване земни маси на транспорт и извозване на 5 

км  
м3 344.00 

Б Паркови елементи и детски съоръжения     

1 Доставка и монтаж на пейки метал и дърво бр. 17.00 

2 Доставка и монтаж кошчета за смет бр. 8.00 

3 Доставка и монтаж перголи 630/260/240 бр. 3.00 
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4 Доставка и монтаж дървена петоъгълна беседка бр. 2.00 

5 Доставка и монтаж клатушка бр. 2.00 

6 Доставка и монтаж голяма клатушка бр. 1.00 

7 Доставка и монтаж на въртележка D=160см бр. 1.00 

8 
Доставка и монтаж на многофункционално детско 

съоръжение за деца до 5 год   
бр. 1.00 

9 Доставка и монтаж на пързалка двойна бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на къщичка бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на тунелче бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на люлка двойна бр. 1.00 

13 Доставка и монтаж на тенис на маса бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж на пясъчник 315/315см бр. 1.00 

15 Доставка и монтаж питейна фонтанка готово изделие бр. 1.00 

16 
Доставка и монтаж защитна ограда - монтажни модули 

Н - 1м 
м 28.00 

В Направа нови настилки     

1 
Уплътняване земно легло с ръчна трамбовка на 

пластове от 10см  
м2 694.00 

2 Доставка и полагане на ПВС фолио м2 694.00 

3 
Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка)  - 

10см 
м3 70.00 

4 Армирана бетонова настилка 8-10см м2 694.00 

5 Цименто-пясъчна положка - 5см м2 694.00 

6 Настилка от бетони плочи - сиви 40/40/5см м2 500.00 

7 Направа на ударопоглъщаща настилка м2 190.00 

8 Направа на настилка с тактилни плочи м2 4.00 

9 
Доставка и монтаж на улични видими бетонови 

бордюри  15/18/35/100 см 
м 78.00 

10 
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 

50/15/8 см 
м 280.00 

11 Направа на алпинеум м2 33.00 

  Част:Електрическа     

1 Трасиране на кабелна линия м 130.00 

2 Направа изкоп 0,8/0,4 м м 130.00 

3 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 50 мм в изкоп 

върху пясъчна подложка 
м 15.00 

4 Подготовка подложката за кабел м 130.00 
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5 Доставка  на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 м 130.00 

6 Доставка  на кабел СВТ 3 х 6 мм2 м 182.00 

7 Изтегляне на кабели до 6 мм2  в тръба м 57.00 

8 Изтегляне на кабели до 6 мм2   по стълб м 10.00 

9 Полагане на кабели до 6 мм2  в изкоп м 115.00 

10 Изтегляне на кабел в стълбчетата  м 130.00 

11 Изпитване изолацията на кабел бр 14.00 

12 
Доставка sтълб за парково осветление с височина 3м 

общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми 
бр. 14.00 

13 Изправяне на стълб бр. 14.00 

14 
Доставка  и монтаж на двойни  рогатки за парково 

осветление 
бр. 14.00 

15 

Доставка и монтаж на паркови осветителни тела   с LED 

20W / IP-65  и модел по избор на архитекта и 

възложителя 

бр. 28.00 

16 Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм2 бр. 120.00 

17 
Доставка и монтаж на кабелни кутии за вграждане в 

стълб 
бр. 15.00 

18 
Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до 

кутията 
м 42.00 

19 
Набиване на колове от  L 63/63/6 мм –1.5 м в комплект 

по 2 
бр 15.00 

20 Демонтаж на съществуващ стомано бетонов стълб бр. 1.00 

21 

Доставка на нов стоманено тръбен стълб за улично 

осветление с височина 7м общо 8.2м с размери 

ф108/89/60; 

бр. 1.00 

22 Изправяне на стълб бр. 1.00 

23 
Изместване на съществуваш усукан провдник към 

новия стълб 
м 20.00 

24 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр 1.00 

25 
Монтаж на съществуващи осветителни тела върху 

новия стълб УО 
бр 1.00 

26 Изпитване на заземление бр. 14.00 

  Част: В и К     

А Външен водопровод     

1 
Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на 

отвал 
м3 25.00 
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2 Изкоп с шир. 0,80м в земни почви и дълбочина до 2м м3 4.00 

3 Подложка от пясък м3 2.00 

4 
Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в 

изкоп 
м  26.00 

5 Засипване на тесен изкоп без тръмбоване м3 23.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на 

пластове по 10см 
м3 23.00 

7 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 24.00 

8 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 6.00 

9 Връзка на водопроводно отклонение - водоземна скоба бр 1.00 

10 
Доставка и монтаж ТСК ф20мм с охранителна 

гарнитура 
бр 1.00 

11 Водомерна шахта по детайл бр 1.00 

12 СК ф20 мм бр 2.00 

13 Филтър ф20 мм бр 1.00 

14 Доставка  и монтаж на водомер 3 м3/ч бр 1.00 

15 Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм бр 1.00 

16 Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител бр 1.00 

17 Доставка и полагане на детекторна лента м 26.00 

18 Изпитване на РЕ тръби м 26.00 

19 Дезинфекция на водопровод м 26.00 

Б Външна канализация     

1 
Изкоп с багер земни почви при нормални условия на 

отвал 
м3 7.00 

2 Изкоп с  ширина до 0.80 м в ЗП и дълбочина до 2.00м м3 1.00 

3 Подложки  пясък  м3 0.50 

4 
Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 110/5,9 

РVС-U на муфени връзки в изкоп                                            
м 6.00 

5 
Засипване на тесен изкоп без тръмбоване със земни 

почви 
м3 6.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка на 

пластове по 10 см. 
м3 6.00 

7 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 1.00 

8 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 6.00 
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9 
Обезопасване на изкоп с предпазна ограда /парапет/ и 

сигнализиране 
м 5.00 

10 
Изпробване на канализационни тръби на плътност до 

ф110  
м 5.00 

  Част: Паркоустройство     

1 Затревяване дка 0.40 

2 Засаждане на многогодишни шветя бр 15.00 

3 
Засаждане дребни и средноразмерни широколистни 

дървета видове, средна почва 
бр 6.00 

4 
Засаждане дребни и средноразмерни иглолистни 

дървета екзотични  видове, средна почва 
бр 11.00 

5 
Засаждане широколистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 119.00 

6 
Засаждане иглолистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 10.00 

 

 ОП 2- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено 

ползване УПИ II, кв.49 - с.Софрониево, община Мизия 

Проектът е разработен въз основа на задание на инвеститора при спазване на 

минималните изисквания на Наредба № 1 на ДАЗД/ 2009 г. за устройството и 

безопасността на площадките за игра, както и нормите на Наредба № 7 за ПНУТ и ЗУТ. 

Проекта предвижда оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 

327 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ  553 кв.м. 

Подробна информация за планираните количества и видови работи на строежа: 

Обект: ,,Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ II, 

кв.49 - с.Софрониево, община Мизия"  

  Част:АС     

А Подготвителни работи     

1 
Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажност на 

почвата 
м3 440.00 

2 Превоз с ръчни колички на земни маси м3 44.00 

3 Разриване и подравняване на земни маси  м3 176.00 

4 
Натоварване земни маси на транспорт и извозване на 5 

км  
м3 264.00 

Б Паркови елементи и детски съоръжения     
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1 Доставка и монтаж на пейки метал и дърво бр. 16.00 

2 Доставка и монтаж кошчета за смет бр. 6.00 

3 Доставка и монтаж перголи 630/260/240 бр. 3.00 

4 Доставка и монтаж дървена петоъгълна беседка бр. 2.00 

5 Доставка и монтаж клатушка бр. 2.00 

6 Доставка и монтаж голяма клатушка бр. 1.00 

7 Доставка и монтаж на въртележка D=160см бр. 1.00 

8 
Доставка и монтаж на многофункционално детско 

съоръжение за деца до 5 год   
бр. 1.00 

9 Доставка и монтаж на пързалка двойна бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на къщичка бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на тунелче бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на люлка двойна бр. 1.00 

13 Доставка и монтаж на тенис на маса бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж на пясъчник 315/315см бр. 1.00 

15 Доставка и монтаж питейна фонтанка готово изделие бр. 1.00 

В Направа нови настилки     

1 
Уплътняване земно легло с ръчна трамбовка на 

пластове от 10см  
м2 554.00 

2 Доставка и полагане на ПВС фолио м2 554.00 

3 
Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка)  - 

10см 
м3 55.00 

4 Армирана бетонова настилка 8-10см м2 554.00 

5 Цименто-пясъчна положка - 5см м2 554.00 

6 Настилка от бетони плочи - сиви 40/40/5см м2 223.00 

7 Направа на ударопоглъщаща настилка м2 327.00 

8 Направа на настилка с тактилни плочи м2 4.00 

9 
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 

50/15/8 см 
м 180.00 

  Част:Електрическа     

1 Трасиране на кабелна линия м 130.00 

2 Направа изкоп 0,8/0,4 м м 118.00 

3 Направа изкоп 1,10/0,4м м 12.00 

4 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 50 мм в изкоп 

върху пясъчна подложка 
м 34.00 

5 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 110 мм  в бетонов 

кожух 
м 12.00 
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6 Подготовка подложката за кабел м 130.00 

7 Доставка  на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 м 130.00 

8 Доставка  на кабел СВТ 3 х 6 мм2 м 152.00 

9 Доставка  на кабел СВТс 3 х 6 мм2 м 30.00 

10 Изтегляне на кабели до 6 мм2 
 
в тръба м 46.00 

11 Изтегляне на кабели до 6 мм2 
 
 по стълб м 10.00 

12 Полагане на кабели до 6 мм2  в изкоп м 84.00 

13 Изтегляне на кабел в стълбчетата  м 130.00 

14 Изпитване изолацията на кабел бр 14.00 

15 
Доставка sтълб за парково осветление с височина 3м 

общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми 
бр. 14.00 

16 Изправяне на стълб бр. 14.00 

17 
Доставка  и монтаж на двойни  рогатки за парково 

осветление 
бр. 14.00 

18 

Доставка и монтаж на паркови осветителни тела   с LED 

20W / IP-65  и модел по избор на архитекта и 

възложителя 

бр. 28.00 

19 Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм
2
 бр. 120.00 

20 
Доставка и монтаж на кабелни кутии за вграждане в 

стълб 
бр. 14.00 

21 
Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до 

кутията 
м 42.00 

22 
Набиване на колове от  L 63/63/6 мм –1.5 м в комплект 

по 2 
бр 14.00 

23 Изпитване на заземление бр. 14.00 

  Част: В и К     

А Външен водопровод     

1 
Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на 

отвал 
м3 26.00 

2 Изкоп с шир. 0,80м в земни почви и дълбочина до 2м м3 5.00 

3 Подложка от пясък м3 2.00 

4 
Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в 

изкоп 
м  27.00 

5 Засипване на тесен изкоп без тръмбоване м3 24.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на 

пластове по 10см 
м3 24.00 
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7 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 24.00 

8 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 5.00 

9 Връзка на водопроводно отклонение - водоземна скоба бр 1.00 

10 
Доставка и монтаж ТСК ф20мм с охранителна 

гарнитура 
бр 1.00 

11 Водомерна шахта по детайл бр 1.00 

12 СК ф20 мм бр 2.00 

13 Филтър ф20 мм бр 1.00 

14 Доставка  и монтаж на водомер 3 м3/ч бр 1.00 

15 Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм бр 1.00 

16 Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител бр 1.00 

17 Доставка и полагане на детекторна лента м 27.00 

18 Изпитване на РЕ тръби м 27.00 

19 Дезинфекция на водопровод м 27.00 

Б Външна канализация     

1 
Изкоп с багер земни почви при нормални условия на 

отвал 
м3 10.00 

2 Изкоп с  ширина до 0.80 м в ЗП и дълбочина до 2.00м м3 1.00 

3 Подложки  пясък  м3 0.60 

4 
Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 110/5,9 

РVС-U на муфени връзки в изкоп                                            
м 7.50 

5 
Засипване на тесен изкоп без тръмбоване със земни 

почви 
м3 9.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка на 

пластове по 10 см. 
м3 9.00 

7 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 1.00 

8 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 9.00 

9 
Обезопасване на изкоп с предпазна ограда /парапет/ и 

сигнализиране 
м 7.50 

10 Изграждане филтационен кладенец по детайл бр 1.00 

11 
Изпробване на канализационни тръби на плътност до 

ф110  
м 7.50 

  Част: Паркоустройство     

1 Отсичане широколистни дървета диаметър 15/20 см бр 8.00 

2 Затревяване дка 0.35 
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3 Засаждане на многогодишни шветя бр 9.00 

4 
Засаждане дребни и средноразмерни широколистни 

дървета видове, средна почва 
бр 9.00 

5 
Засаждане дребни и средноразмерни иглолистни 

дървета екзотични  видове, средна почва 
бр 5.00 

6 
Засаждане широколистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 33.00 

7 
Засаждане иглолистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 5.00 

 

 ОП 3 - Обект:,,Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ I, кв.22 - с.Крушовица, община Мизия" 

Проектът е разработен въз основа на задание на инвеститора при спазване на 

минималните изисквания на Наредба № 1 на ДАЗД/ 2009 г. за устройството и 

безопасността на площадките за игра, както и нормите на Наредба № 7 за ПНУТ и ЗУТ. 

Проекта предвижда оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 

213 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ 637 кв.м. 

Подробна информация за планираните количества и видови работи на строежа: 

Обект: ,,Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ I, 

кв.22 - с.Крушовица, община Мизия"  

  Част:АС     

А Подготвителни работи     

1 
Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна 

почвата 
м3 425.00 

2 Превоз с ръчни колички на земни маси м3 42.00 

3 Разриване и подравняване на земни маси  м3 170.00 

4 
Натоварване земни маси на транспорт и извозване на 5 

км  
м3 255.00 

Б Паркови елементи и детски съоръжения     

1 Доставка и монтаж на пейки метал и дърво бр. 15.00 

2 Доставка и монтаж кошчета за смет бр. 6.00 

3 Доставка и монтаж перголи 630/260/240 бр. 3.00 

4 Доставка и монтаж дървена петоъгълна беседка бр. 2.00 

5 Доставка и монтаж клатушка бр. 2.00 

6 Доставка и монтаж голяма клатушка бр. 1.00 
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7 Доставка и монтаж на въртележка D=160см бр. 1.00 

8 
Доставка и монтаж на многофункционално детско 

съоръжение за деца до 5 год   
бр. 1.00 

9 Доставка и монтаж на пързалка двойна бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на къщичка бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на тунелче бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на люлка двойна бр. 1.00 

13 Доставка и монтаж на тенис на маса бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж на пясъчник 315/315см бр. 1.00 

15 Доставка и монтаж питейна фонтанка готово изделие бр. 1.00 

В Направа нови настилки     

1 
Уплътняване земно легло с ръчна трамбовка на 

пластове от 10см  
м2 365.00 

2 Доставка и полагане на ПВС фолио м2 365.00 

3 
Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка)  - 

10см 
м3 36.00 

4 Армирана бетонова настилка 8-10см м2 365.00 

5 Цименто-пясъчна положка - 5см м2 365.00 

6 Настилка от бетони плочи - сиви 40/40/5см м2 150.00 

7 Направа на ударопоглъщаща настилка м2 213.00 

8 Направа на настилка с тактилни плочи м2 2.00 

9 
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 

50/15/8 см 
м 188.00 

  Част:Електрическа     

1 Трасиране на кабелна линия м 180.00 

2 Направа изкоп 0,8/0,4 м м 171.00 

3 Направа изкоп 1,10/0,4м м 9.00 

4 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 50 мм в изкоп 

върху пясъчна подложка 
м 40.00 

5 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 110 мм  в бетонов 

кожух 
м 9.00 

6 Подготовка подложката за кабел м 180.00 

7 Доставка  на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 м 130.00 

8 Доставка  на кабел СВТ 3 х 6 мм2 м 207.00 

9 Доставка  на кабел СВТс 3 х 6 мм2 м 25.00 

10 Изтегляне на кабели до 6 мм2  в тръба м 49.00 

11 Изтегляне на кабели до 6 мм2   по стълб м 10.00 
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12 Полагане на кабели до 6 мм2  в изкоп м 131.00 

13 Изтегляне на кабел в стълбчетата  м 130.00 

14 Изпитване изолацията на кабел бр 14.00 

15 
Доставка sтълб за парково осветление с височина 3м 

общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми 
бр. 14.00 

16 Изправяне на стълб бр. 14.00 

17 
Доставка  и монтаж на двойни  рогатки за парково 

осветление 
бр. 14.00 

18 

Доставка и монтаж на паркови осветителни тела   с LED 

20W / IP-65  и модел по избор на архитекта и 

възложителя 

бр. 28.00 

19 Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм2 бр. 120.00 

20 
Доставка и монтаж на кабелни кутии за вграждане в 

стълб 
бр. 14.00 

21 
Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до 

кутията 
м 42.00 

22 
Набиване на колове от  L 63/63/6 мм –1.5 м в комплект 

по 2 
бр 14.00 

23 Изпитване на заземление бр. 14.00 

  Част: В и К     

А Външен водопровод     

1 
Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на 

отвал 
м3 36.00 

2 Изкоп с шир. 0,80м в земни почви и дълбочина до 2м м3 6.00 

3 Подложка от пясък м3 3.00 

4 
Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в 

изкоп 
м  37.00 

5 Засипване на тесен изкоп без тръмбоване м3 33.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на 

пластове по 10см 
м3 33.00 

7 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 33.00 

8 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 6.00 

9 Връзка на водопроводно отклонение - водоземна скоба бр 1.00 

10 
Доставка и монтаж ТСК ф20мм с охранителна 

гарнитура 
бр 1.00 

11 Водомерна шахта по детайл бр 1.00 
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12 СК ф20 мм бр 2.00 

13 Филтър ф20 мм бр 1.00 

14 Доставка  и монтаж на водомер 3 м3/ч бр 1.00 

15 Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм бр 1.00 

16 Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител бр 1.00 

17 Доставка и полагане на детекторна лента м 37.00 

18 Изпитване на РЕ тръби м 37.00 

19 Дезинфекция на водопровод м 37.00 

Б Външна канализация     

1 
Изкоп с багер земни почви при нормални условия на 

отвал 
м3 6.00 

2 Изкоп с  ширина до 0.80 м в ЗП и дълбочина до 2.00м м3 0.80 

3 Подложки  пясък  м3 0.30 

4 
Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 110/5,9 

РVС-U на муфени връзки в изкоп                                            
м 4.00 

5 
Засипване на тесен изкоп без тръмбоване със земни 

почви 
м3 5.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка на 

пластове по 10 см. 
м3 5.00 

7 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 0.80 

8 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 5.20 

9 
Обезопасване на изкоп с предпазна ограда /парапет/ и 

сигнализиране 
м 4.00 

10 Изграждане филтационен кладенец по детайл бр 1.00 

11 
Изпробване на канализационни тръби на плътност до 

ф110  
м 4.00 

  Част: Паркоустройство     

1 Отсичане широколистни дървета диаметър 15/20 см бр 3.00 

2 Затревяване дка 0.50 

3 Засаждане на многогодишни шветя бр 30.00 

4 
Засаждане дребни и средноразмерни широколистни 

дървета видове, средна почва 
бр 7.00 

5 
Засаждане дребни и средноразмерни иглолистни 

дървета екзотични  видове, средна почва 
бр 5.00 

6 
Засаждане широколистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 85.00 
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7 
Засаждане иглолистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 10.00 

 

 ОП4: Обект:"Изграждане и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване УПИ III, кв.1 - с.Липница, община Мизия" 

Проектът е разработен въз основа на задание на инвеститора при спазване на 

минималните изисквания на Наредба № 1 на ДАЗД/ 2009 г. за устройството и 

безопасността на площадките за игра, както и нормите на Наредба № 7 за ПНУТ и ЗУТ. 

Проекта предвижда оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 

144 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ 1 046 кв.м. 

Подробна информация за планираните количества и видови работи на строежа: 

Обект: "Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ III, 

кв.1 - с.Липница, община Мизия"  

  Част:АС     

А Подготвителни работи     

1 
Разваляне на съществуваща тротоарна настилка и 

сортиране 
м2 450.00 

2 
Очукване и почистване на циментов разтвор от 

елементи на настилките 20% 
м2 90.00 

3 Изваждане видими  бет. бордюри и почистване м 280.00 

4 
Демонтаж съществуващи съоръжения /пейки,кошчета, 

парапети, люлки/ 
бр. 15.00 

5 
Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна 

почвата 
м3 207.00 

6 Превоз с ръчни колички на земни маси м3 105.00 

7 
Натоварване земни маси на транспорт и извозване на 5 

км  
м3 207.00 

8 
Натоварване строителни отпадъци на транспорт и 

извозване на 5 км  
м3 25.00 

Б Паркови елементи и детски съоръжения     

1 Доставка и монтаж на пейки метал и дърво бр. 21.00 

2 Доставка и монтаж кошчета за смет бр. 7.00 

3 Доставка и монтаж перголи 630/260/240 бр. 3.00 

4 Доставка и монтаж дървена петоъгълна беседка бр. 1.00 

5 Доставка и монтаж клатушка бр. 2.00 
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6 Доставка и монтаж голяма клатушка бр. 1.00 

7 Доставка и монтаж на въртележка D=160см бр. 1.00 

8 
Доставка и монтаж на многофункционално детско 

съоръжение за деца до 5 год   
бр. 1.00 

9 Доставка и монтаж на пързалка двойна бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на тунелче бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на люлка двойна бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на тенис на маса бр. 1.00 

13 Доставка и монтаж на пясъчник 315/315см бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж питейна фонтанка готово изделие бр. 1.00 

В Направа нови настилки     

1 
Уплътняване земно легло с ръчна трамбовка на 

пластове от 10см  
м2 690.00 

2 Доставка и полагане на ПВС фолио м2 690.00 

3 
Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка)  - 

10см 
м3 69.00 

4 Армирана бетонова настилка 8-10см м2 690.00 

5 Цименто-пясъчна положка - 5см м2 690.00 

6 Настилка от бетони плочи - сиви 40/40/5см м2 545.00 

7 Направа на ударопоглъщаща настилка м2 145.00 

8 
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 

50/15/8 см 
м 280.00 

  Част:Електрическа     

1 Трасиране на кабелна линия м 180.00 

2 Направа изкоп 0,8/0,4 м м 171.00 

3 Направа изкоп 1,10/0,4м м 9.00 

4 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 50 мм в изкоп 

върху пясъчна подложка 
м 25.00 

5 
Доставка и полагане  на ПВЦ тръба ф 110 мм  в бетонов 

кожух 
м 9.00 

6 Подготовка подложката за кабел м 180.00 

7 Доставка  на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 м 130.00 

8 Доставка  на кабел СВТ 3 х 6 мм2 м 192.00 

9 Доставка  на кабел СВТс 3 х 6 мм2 м 40.00 

10 Изтегляне на кабели до 6 мм2 
 
в тръба м 34.00 

11 Изтегляне на кабели до 6 мм2 
 
 по стълб м 10.00 

12 Полагане на кабели до 6 мм2  в изкоп м 146.00 
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13 Изтегляне на кабел в стълбчетата  м 130.00 

14 Изпитване изолацията на кабел бр 14.00 

15 
Доставка sтълб за парково осветление с височина 3м 

общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми 
бр. 14.00 

16 Изправяне на стълб бр. 14.00 

17 
Доставка  и монтаж на двойни  рогатки за парково 

осветление 
бр. 14.00 

18 

Доставка и монтаж на паркови осветителни тела   с LED 

20W / IP-65  и модел по избор на архитекта и 

възложителя 

бр. 28.00 

19 Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм
2
 бр. 120.00 

20 
Доставка и монтаж на кабелни кутии за вграждане в 

стълб 
бр. 14.00 

21 
Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до 

кутията 
м 42.00 

22 
Набиване на колове от  L 63/63/6 мм –1.5 м в комплект 

по 2 
бр 14.00 

23 Изпитване на заземление бр. 14.00 

  Част: В и К     

А Външен водопровод     

1 
Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на 

отвал 
м3 39.00 

2 Изкоп с шир. 0,80м в земни почви и дълбочина до 2м м3 6.00 

3 Подложка от пясък м3 3.30 

4 
Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в 

изкоп 
м  41.00 

5 Засипване на тесен изкоп без тръмбоване м3 35.00 

6 
Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на 

пластове по 10см 
м3 35.00 

7 
Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра 

при нормални условия с побутване до 40м 
м3 35.00 

8 Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси м3 6.00 

9 Връзка на водопроводно отклонение - водоземна скоба бр 1.00 

10 
Доставка и монтаж ТСК ф20мм с охранителна 

гарнитура 
бр 1.00 

11 Водомерна шахта по детайл бр 1.00 

12 СК ф20 мм бр 2.00 



 

Проект BG06RDNP001-7.007-0087 „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено 
ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”, 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/ 

18 

13 Филтър ф20 мм бр 1.00 

14 Доставка  и монтаж на водомер 3 м3/ч бр 1.00 

15 Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм бр 1.00 

16 Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител бр 1.00 

17 Доставка и полагане на детекторна лента м 41.00 

18 Изпитване на РЕ тръби м 41.00 

19 Дезинфекция на водопровод м 41.00 

  Част: Паркоустроиство     

1 Затревяване дка 0.50 

2 Засаждане на многогодишни шветя бр 40.00 

3 
Засаждане дребни и средноразмерни широколистни 

дървета видове, средна почва 
бр 5.00 

4 
Засаждане дребни и средноразмерни иглолистни 

дървета екзотични  видове, средна почва 
бр 71.00 

5 
Засаждане широколистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 45.00 

6 
Засаждане иглолистни  храсти в дупки 40/40/40 в 

средни почви 
бр 7.00 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита 

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата 

поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 

други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 

модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато 

участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение 

отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите 

спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на 

инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за 

ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо 

на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 

6. Конретни задачи на Изпълнителя 

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел 
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изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните 

работи. 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани според нормативната 

уредба изпитвания, уредби и елементи по време на строителството, както и да 

осигурява достъп на Строителния надзор, инвеститорския контрол и др. компетентни 

органи, при проверки.  

Изпълнителят е задължен да осигури безопасни условия на труд при извършване на 

СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите 

предпазни и информационни средства, средствата за индивидуална защита на всеки 

работник в съответствие с нормативните изисквания и характера на работа, и др.  

След приключване на СМР Изпълнителя е длъжен да почисти строителната 

площадка и да възстанови околното пространство.  

7. Организация на строителстото  

а. Контрол на качеството на материалите за строителния процес: 

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали 

и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или 

декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 

27.12.2006 г.) . 

б. Изисквания за опазване на околната среда: 
Не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства и машини на 

Изпълнителя върху тротоарите, както и складиране, депониране или изхвърляне на 

строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално 

разрешение от Инвеститора. 

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не 

могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на 

проекта на определени от Възложителя площадки. 

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини,  

транспортни средства и оборудване, и да полага всички грижи за поддържането им в 

изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци 

или аварийни разливи на гориво-смазочни материали. 

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти 

замърсените участъци. 

8. Приемане на изпълнените работи от Възложителя  

Възложителят, лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове 

работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички 

актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени 

всички декларации за съответствие. 

 

 


