
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

„Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 25, по регулационния 

план на град Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.981 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Луковит“ 

І. Описание на предмета на поръчката: 

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строеж: „Изграждане 

на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 25, по регулационния план на град 

Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.981 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Луковит“, пета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

За строежа има издадено Разрешение за строеж №62 от 16.12.2021 г. на Главния 

архитект на Община Луковит.  

С договор за уредяване на право на строеж върху земя – общинска собственост, вписан 

под номер 188, том IV, вх. рег. номер 1363 от 05.11.2021 г. на Служба по вписванията към 

РС Луковит Община Угърчин е учредила в полза на СУ „Алеко Константнинов“ правото да 

изгради мултифункционална спортна площадка в собствения й поземелен имот с 

идентификатор 44327.502.981 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Луковит, съответстващ на УПИ I, кв. 25, по регулационния план на града, отреден „за 

спортна зала и съблекални“ и застроен с четири сгради – сграда с идентификатор 

44327.502.981.1 - спортна зала с площ 1038кв.м.; сграда с идентификатор 44327.502.981.2 – 

пристройка към първата с площ 25кв.м.; сграда с идентификатор 44327.502.981.3 – друг вид 

сграда за обитаване с площ 54кв.м., по същество представляваща съблекалня и сграда с 

идентификатор 44327.502.981.4 – друг вид сграда за обитаване с площ 62кв.м., по същество 

представляваща съблекалня. В имота има изградена спортна площадка с абсолютно 

идентична конфигурация и предназначение, разположена в югозападната част на имота.  

 

ІІ. Проектно решение 

Спортното съоръжение има абсолютно ортогонална планова композиция с осов 

контур на ивичната основа, която ограничава изкуствената тревна настилка 20/40л.м. 

Предвид конфигурацията на имота и съществуващото вече друго игрище, новото ще 

е ориентирано в направление северозапад-югоизток, успоредно на първото и отстоящо от 

него на 10м. Така композирано, има възможност около него и най вече между двете 

съоръжения (съществуващо такова и новопредвидено), да се реализират допълнителни 

елементи на градското обзавеждане, места за мобилни трибуни, площадки за преместваеми 

обекти, паркова среда, детски площадки и др. Именно в това пространство е налична и 

площадка със съоръжения за фитнес на открито. 

С размерите си спортното игрище ще отговаря на минимума за спортна площадка за 

игра на футбол, като ще има възможност за монтаж и на други съоръжения за различни 

спортове, които ще създадат мултифункционалния и характер. 

 



За изграждането на мултифункционалната площадка са предвидени строително-

монтажни работи по части Архитектура, Конструкции, Вертикална планировка и 

трасировъчен план и част Електро. Изготвен е и План за безопасност и здраве. 

Част АРХИТЕКТУРА и Част КОНСТРУКЦИИ: 

Съоръжението представлява площадка с изкуствена настилка с външен контур 20,20 

м на 40,20 м. Площадката ще бъде ограничена с ивична основа, която от една страна отделя 

пластовете фракция, които ще се положат под настилката, а от друга ще служи за основа на 

оградните стълбове. Предвижда се метална мрежа с PVC покритие до височина 2,50 метра 

и текстилна мрежа до височина 5,30 метра. След отнемане на хумусния слой и направа на 

изкоп за подравняване, се изграждат фундаменти за монтаж на стълбовете на оградата и 

ивичната основа. След профилиране и уплътняване на земното легло се застила геотекстил 

200гр./м². Насипва се с чакъл за дренаж и се уплътнява. След като теренът е валиран и 

трамбован, след положената фракция, нивелира се и се извършва доставка и полагане на 

настилка – изкуствена трева с височина на тъфта 40мм, включително полагане на кварцов 

пясък и каучуков гранулат. Оградата за спортната площадка е от стоманени стълбове и 

плетена оградна мрежа с дебелина на телта ф3.7 мм. с PVC покритие, височина 2.5 м. Телове 

за опъване ф5мм.  По контура на игрището се монтира удароустойчива, предпазна, 

текстилна мрежа от полиетилен с плътност 3,5мм и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмно 

зелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, 

обтегачи и шегели. Доставят се и се монтират 2 (два) броя футболни врати с размери 

300/200см, направени от стоманени тръби ф80мм и мрежи (от въже 3,7мм) за тях.  

Част ЕЛЕКТРО:  

Имотът е електрифициран. За имота има сключен договор с доставчик от последна 

инстанция за доставка на електрическа енергия. Управлението на площадковото 

осветление, предмет на проекто-сметната документация, ще се извърши от 

новопроектирано табло за осветление, захранено от съществуващо главно разпределително 

табло на изградената в имота спортна зала. За целта в ГлРТ на залата ще се монтира 1 бр. 

автоматичен еднополюсен предпазител, крива С,32А. Захранването ще се извършва в 

рамките на съществуващата мощност по действаща партида. Допълнителна мощност не е 

необходима. Предвижда се изграждането на изцяло ново осветление на спортната 

площадка, включващо монтажа на нови светодиодни прожектори върху оградните 

стълбове, като четири от тях се удължават с по 2.2 м. С внедряване на осветителни системи 

на основата на LED технологията се реализира: 

- Намалена консумация на електроенергия; 

- Намалена поддръжка; 

- Намаляване на светлинното замърсяване и загубите на електроенергия; 

- Подобрено качество на светлината; 

- Повишена екологичност; 



За постигане на качествено осветление на спортната площадка е необходимо на 

четири броя стълбове да се монтират по 3бр. LED прожектори 100W, както е указано в 

чертежите от техническия проект, неразделна част от настоящата спецификация. 

Светотехническите изчисления са приложени към проекта и са неразделна част от него. 

Подземната кабелна линия за захранване на осветлението ще се разположи по 

външния контур на спортната площадка, извън контура на ивичния фундамент. 

Тръбите са предназначени за механично предпазване на кабелните трасета и 

повишаване на надеждността на захранването и облекчаване на обслужването. За целта се 

предвижда за тръбната мрежа да се използват гъвкави инсталационни тръби HDPE OD/ID. 

Същите трябва да имат гладка вътрешна повърхност. Тръбите се полагат в изкоп 0,8/0,5м, 

като влизат и излизат до външните кабелни кутии на стълбовете за осветление. Ширината 

на изкопа е избрана да бъде възможно най-малка, но не по-малка от диаметъра на тръбата 

плюс 20 см, за да позволи правилно утъпкване на страничния запълващ материал и 

правилно разпределение на натоварването на пръстта върху тръбата. Дъното на изкопа 

трябва да бъде равномерно и без камъни и други остри и твърди предмети. Необходимо е 

да се покрива със слой пясък с дълбочина 10 см (подложен слой), който осигурява 

равномерна опора на положените полиетиленови тръби. Ако не съдържа камъни, 

изкопаната пръст може да бъде използвана като страничен материал и за запълване. При 

полагането на кабелите да се спазват всички предписания на действащите нормативни 

документи като: хоризонтални и вертикални отстояния до други технически проводи; 

светло разстояние до основи на сгради – минимум 0,6 m; дълбочина на полагане – минимум 

0,7 m от нивото на терена; радиус на огъване на кабелите > 15 пъти диаметъра на кабела.  

Осветителните тела ще се монтират на оградните удължени стълбове. Прожекторите 

е необходимо да се монтират така, че светлинната точка да е на височина 7,4м. 

Местата и разположението на всички осветителни тела са указани на приложените 

към инвестиционния проект чертежи. Височината на монтаж на осветителните тела е 

съобразена със светлотехническите изчисления. 

- Височина на окачване на осветителните тела 100W - 7,4м 

- Ъгъл на монтаж на осветителя 100W   - 60º 

При зададените изходни условия са избрани прожектори с достатъчно голям 

светлинен поток и подходяща крива на светлоразпределение, за да се осигури достатъчна 

равномерност на осветеността на спортната площадка. 

В проекта е предвидено заземление на металната конструкция на оградата на 

спортната площадка и на ел. табло „ТО“, което ще си осъществи с помощта на 7 броя 

комплектни заземителни устройства, състоящи се от по 2бр. поц. колове 63/63/6мм, с 

дължина 2,5м. 

Захранването на осветлението на спортната площадка (предмет на настоящата ПСД) 

ще  се извършва от новопроектирано табло за осветление (ТО), монтирано на един от 

оградните стълбови. 

Същото ще се захрани  от съществуващото главно разпределително табло на 

спортната зала.  

Захранването ще се извършва в рамките на съществуващата мощност по действаща 

партида. 



От съществуващото табло, с меден кабел СВТ 2х6мм2, положен в PVC кабелни канали 

през сградата и в тръбна мрежа през имота, ще се захрани новомонтираното табло „ТО“. 

Апаратурата за управлението и защита на осветлението ще се монтира в табло 

осветление (ТО).  

Същото ще се изпълни като метален шкаф, за монтаж на стълб, със заключваема врата, 

противовлажно и противопрашно уплътнен, със степен на защита IP-65. В таблото ще се 

монтират и два броя модулни контакти за сервизно обслужване при ремонтни дейности. 

Кабелната мрежа за осветление е изпълнена  с медни кабели, тип СВТ, със сечение 

3х4 mm2. Всички захранващи кабели от осветителните тела до кабелните кутии на  

стълбовете ще са тип СВТ, със сечение 3х1,5мм2. Връзките съм заземителния болт, както и 

към заземителите ще се изпълнят с проводник със сечение 16 мм2. 

Управлението - включването и изключването на осветителните тела ще се осъществи 

чрез двупозиционни превключватели, монтирани на фасадата на ел. табло „ТО“. 

Част ВП и ТП: 

Проектирана е част „Площна нивелация“, „Вертикална планировка“ и „Трасировъчен 

план“. Изготвена е и Геодезическа снимка в мащаб 1:1000. 

Част ПБЗ: 

Местоположението на площадката не налага специфична организация за изпълнение 

на СМР. По време на изпълнение на строежа няма да се заема улицата под каквато и да е 

форма, с изключение на краткотрайни периоди за преминаване на машини и превозни 

средства за доставка на материали. 

Нормативна база 

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват действащите нормативни 

документи: 

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. 

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

и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), изменен с 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 568/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2014 

година, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 

2014 година и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1020 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 20 юни 2019 година 

- Закон за обществените поръчки; 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

- Закон за техническите изисквания към продуктите; 

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти; 



- Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба №Із - 1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

- Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

- Наредба №8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места; 

- Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

- Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за 

достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната 

територия и на сградите и съоръженията; 

- Както и всички други действащи нормативни актове в Република България, 

приложими към дейностите по тази обществена поръчка; 

Забележка: При променена и/или отменена нормативна база, следва да се спазва 

актуалната към момента на подаване на офертите от участниците в обществената 

поръчка. Списъкът е неизчерпателен. 

Изисквания към изпълнението: 

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на 

строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва 

да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните 

документи.  

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на 

ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се 

изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, 

настоящата Документация и техническата спецификация. 

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към 

строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 

Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 



1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 

нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени 

обекти и на недвижимите културни ценности; 

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; 

3. физическа защита на строежите. 

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, 

ал. 2, т. 5 от същия закон. 

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при 

проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 

междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни 

работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори. 

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна 

отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако 

представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, 

страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от 

него длъжностно лице. 

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в 

заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с 

което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане 

на обекта от Възложителя. 



Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, 

като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи 

нормативни изисквания. 

Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е до 

120 (сто и двадесет) дни, съгласно офертата на участника. 

За начало на изпълнението на строително-монтажните работи, се счита денят на 

откриване на строителната площадка с подписването на Протокол – образец 2а, 

Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението 

на строително-монтажните работи, се счита подписването на протокол Акт - образец № 15, 

Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, съгласно изискванията на 

действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането 

на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. 

*При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се 

съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката. 

**Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. 

Предложеният срок за изпълнение се представят като число в календарни дни и трябва да 

бъде в съответствие с Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Ще бъдат 

отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение в 

техническото предложение и този в линейния график, и/или предложеният срок за 

изпълнение превишава посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. 

5. Гаранционните срокове 

 Гаранционните срокове следва да не са по-малки от тези, посочени в Наредба №2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и 

изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на 

Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, 

които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на 

техническите изисквания и спецификации. 

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за 

устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва 

да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените 



изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната 

среда. 

!!!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 проект 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. 

 5. Количественa сметка     
№ Наименование видове работи мярка к-во 

КОНСТРУКЦИИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

1 Натоварване и извозване на земни маси м³ 400 

2 Машинен изкоп на ивични основи и 

транспортиране до депо  

м³ 320 

3 Изкоп на ивични основи и фундаменти с 

натоварване и извозване на депо 

м³ 50 

4 Кораж и декофраж стени ивични основи и 

фундаменти 

м² 50 

5 Доставка и монтаж армировка обикновена 

ивични основи и фундаменти 

кг. 800 

6 Доставка и монтаж PVC тръби ф110мм за 

монтаж на оградните профили 

м 19 

7 Доставка и монтаж PVC тръби ф160мм за 

монтаж на оградните профили 

м 7 

8 Доставка и полагане геотекстил за дренаж 

200гр./м² 

м² 800 

9 Доставка и полагане армиран бетон клас С20/25 

ивични основи и фундаменти 

м³ 35 



10 Валиране и нивелиране на терена преди полагане 

на подосновния пласт 

м² 800 

11 Доставка и полагане на подосновен пласт от 

каменна фракция 0-63 мм 

м³ 160 

12 Доставка и полагане втори подосновен пласт от 

каменна фракция 0-32 мм 

м³ 160 

13 Валиране и уплътняване на подосновния насипен 

пласт през 20 см. 

м² 800 

14 Нивелиране и подготовка за полагане на 

настилка от изкуствена трева 40 мм. 

м² 800 

15 Доставка и монтаж направляващи бетонови 

ивици 15см/20см 

м 140 

16 Направа тротоар от бетонов паваж 20см/10см/6см 

върху пясъчна подложка 

м² 195 

17 Заготовка и монтаж на колове 3м-височина 

ф60мм/3мм (2.5м над фундамента и 0.5 м във 

фундамента), прахово боядисани, готови за 

монтаж, без заварки, цвят зелен RAL 6005 или 

еквивалент  

бр. 36 

18 Заготовка и монтаж на колове 6.70 м-височина 

ф89мм/3мм (6м над фундамента и 0.7 м във 

фундамента), прахово боядисани, готови за 

монтаж, без заварки, цвят зелен RAL 6005 или 

еквивалент 

бр. 12 

19 Заготовка и монтаж на хоризонтални колове 

тръба ф42мм/2мм/2500мм, прахово боядисани, 

готови за монтаж, без заварки, цвят зелен RAL 

6005 или еквивалент 

бр. 48 

20 Заготовка и монтаж на диагонални колове 

/подпори ф48мм/2.5м (при високите колове) 

прахово боядисани, готови за монтаж, без 

заварки, цвят зелен RAL 6005 или еквивалент 

бр. 8 

21 Система за закрепване на мрежата със стоманени 

пръчки ф 6.5мм на всички колове h-2.45м 

прахово боядисана, цвят зелен RAL 6005 или 

еквивалент 

бр. 48 

22 Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с 

размер 100/210 см, с пълнеж от метална мрежа 

ф3.7мм с PVC покритие, в комплект с каса, 

секретна брава, патрон и дръжки 

бр. 2 

НАСТИЛКИ И МРЕЖИ 

1 Доставка и полагане на настилка - изкуствена 

трева 40 мм – футболно игрище в два цвята, 

м² 800 



включително полагане на кварцов пясък и 

каучуков гранулат 

2 Разчертаване на игрището с изкуствена трева 

40мм бял цвят 

м² 20 

3 Доставка и монтаж метална мрежа до височина 

2.50 м от тел ф3.7мм с PVC покритие 

м 120 

4 Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, 

текстилна мрежа от полиетилен с плътност 3.5мм 

и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмнозелен, 

включително поцинковани стоманени въжета за 

изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и 

шегели 

м² 420 

5 Доставка и монтаж на футболни врати 300/200см, 

направени от стоманени тръби ф80мм  и мрежи 

за тях от въже с диаметър 3.7 мм 

бр. 2 

ЧАСТ ЕЛЕКТРО 

1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен м 20 

2 Направа изкоп 0,8/0,5 м за полагане на метална 

тръба с обратно зариване и трамбоване след 

полагане на кабел и поставяне на сигнална лента 

м 20 

3 Доставка и полагане на метална тръба ф50мм в 

изкоп 

м 25 

4 Доставка и полагане на кабелен канал 25х25 мм м 35 

5 Доставка и полагане на меден кабел НН – СВТ 

2х6мм² 

м 60 

6 Изтегляне на кабел НН в монтирани тръби и 

кабелни канали 

м 60 

7 Механично натоварване на строителни отпадъци 

и излишна земна пръст 

м³ 1 

8 Ръчно натоварване на строителни отпадъци и 

излишна земна пръст 

м³ 1 

9 Почистване и извозване на строителни отпадъци 

и излишна земна пръст 

м³ 1 

10 Доставка и монтаж на АП-1р-32А в 

съществуващо табло бр.   1 

11 Направа и монтаж на метални основи за 

закрепване на прожекторите бр.   4 

12 Доставка и монтаж на ел. табло „ТО“ – метален 

шкаф, IP-65, за монтаж на стълб – по схема бр.   1 

13 Направа изкоп 0,8/0,5м, IV-та категория, със 

зариване и трамбоване м 
80 

14 Доставка и полагане на тръба гофрирана HDPE 

40/32мм в изкоп  м   80 



15 Доставка и полагане на PVC тр. ф20/14.6 мм в 

кухината на стълб м   90 

16 Доставка и монтаж на разкл. Кутия тип 

алуминиева К 1-35 с автоматичен прекъсвач IP - 

65 бр.   4 

17 Доставка на меден кабел НН – СВТ 3х4.0мм² м 90 

18 Доставка на кабел НН – СВТ 3х1.5мм² м   96 

19 Изтегляне на кабел НН в монтирани тръби м   186 

20 Свързване на кабел към съоръжения до 16.0 мм² бр.   30 

21 Свързване на кабел към съоръжения до 2.5 мм² бр.   78 

22 Доставка и монтаж на LED прожектори 100W; 

Сетлинен поток 12650 lm; IP66; 

удароустойчивост IK07; работен температурен 

диапазон - 20°C÷ + 45°C бр. 12 

23 Направа заземление с 2 бр. поцинковани колове 

63/63/6мм, с дължина 2,5 м бр. 7 

24 Измерване преходното съпротивление на 

защитното заземление бр.   7 

 

 

 

Изготвил: ............................................. 


