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4. Площадката край с. Беляново се намира в непосредствена близост до селото, разположена
е на източния бряг на реката и представлява поляна с малки горички. Има подход за автомобили
откъм селото. Мястото е разположено на няколко метра над реката. В непосрествена близост има
пешеходен въжен мост през реката.
Теренът е частна общинска собственост с АЧОС № 1216 находящ се в имот № 000390 в
землището на с. Беляново и статут на земеделски земи.
5. Площадката край с. Кривина се намира в непосредствена близост до реката и рибарника
край селото. Мястото е на източния бряг на реката.
Теренът е частна общинска собственост с АЧОС № 1276 находящ се в имот № 000013 от
землището на с. Кривина и статут на гора в земеделски земи.

За всеки от обектите се предвижда изграждане на 2 навеса с маси и пейки под навесите, както
и площадка за поставяне на химически тоалетни
Навесите да се изградят от дървена конструкция. Направа на основа от стоманобетон, към
която да бъдат неподвижно свързани масите и пейките. Около навесите трябва да се разположат
стойки за чували за отпадъци.
За всяка от площадките е предвиден монтаж и на осветително тяло със соларно захранване за
да се осигури общо осветление на площадките;
Предвидении са площадки за барбекю;
В проекта е необходимо подготовка на терена за поставяне и изграждане на съоръжения.

В бюджета на проекта са одобрени непредвидени разходи за СМР, предвид на което
Участниците трябва да заложат непредвидени разходи в размер на не повече от 5%, а общата
стойност на Ценовата оферта неможе да надвишава сумата от 175 426,00 лв без ДДС

І. СПЕСИФИКАЦЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
І.
№

7
8
9
10
11

ДОЛНА СТУДЕНА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Почистване терена от растителност
Подравняване на терена
Извозване отпадъци
Контейтер за отпадъци 120литра
Метарни стойки за кошчета
Насипване на хумос и засаждане с трева
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкоп за основи на барбекю
Изкоп за основи на WC
Изкоп основи на навес
Изкоп основи на навес
Изкоп основи за ограда
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13

Натоварване земни маси на транспорт
Извозване земни маси до разтоварище

1
2
3
4
5
6
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ІІ
№

КОФРАЖНИ РАБОТИ
Направа и разваляне кофаж за стоманоб. пояс
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Изработка и монтаж армир. за основа-мрежа 5N8/м1
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаментна плоча
Доставка и полагане на подложен бетон В 10 за пътеки
Замазка с циментокамъчен разтвор 5 см.
Превоз бетон
Доставка метални пети за закрепване на колони
Монтаж метални пети за закрепване на колони
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
Декоративна зидария барбекю
Измазване/фугиране на зидария
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
Изработка и монтаж на дървена констр. за навеси
Импрегниране дървени елементи
Дървени маса с пейки 3,5/80 см с L=180 см
Челни дъски
Боядисване с яхтен лак метални и дървени елементи
Монтаж на дървена конструкция
ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покриване с битумни керемиди в-у дъсчена обшивка
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
Доставка на компл. автономни светлинни модули
Вишка за монтащ на осв.тяло и фотоволтаичен панел
Фундамент на комплексен модул
Контрол (измерване проверка)
ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАДКА
Ограда от PVC
Колчета за ограда винкел
Настилка от павета
Настилка от цепени плочи Гнайс
Залесяване с висока декорат. широк. растителност
Залесяване с туи
Xимическа тоалетна- доставка и монтаж

7
8
9
10
11
12

ЦЕНОВО
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Почистване терена от растителност
Подравняване на терена
Извозване отпадъци
Контейтер за отпадъци 120литра
Метарни стойки за кошчета
Насипване на хумос и засаждане с трева
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкоп за основи на барбекю
Изкоп за основи на WC
Изкоп основи на навес
Изкоп основи на навес
Изкоп за пета на подпорна стена
Изкоп основи за ограда

13
14

Натоварване земни маси на транспорт
Извозване земни маси до разтоварище

1
2
3
4
5
6
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ІІІ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КОФРАЖНИ РАБОТИ
Направа и разваляне кофаж за стоманоб. пояс
Направа и разваляне кофаж за подпорна стена и стълби
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Изработка и монтаж армир. за основа-мрежа 5N8/м1
Армировка на подпорна стена
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаментна плоча
Доставка и полагане на подложен бетон В 10 за пътеки
Доставка и полагане на бетон за подп. стена и стълби
Замазка с циментокамъчен разтвор 5 см.
Превоз бетон
Доставка метални пети за закрепване на колони
Монтаж метални пети за закрепване на колони
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
Декоративна зидария барбекю
Измазване/фугиране на зидария
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
Изработка и монтаж на дървена констр. за навеси
Импрегниране дървени елементи
Дървени маса с пейки 3,5/80см с L=180 см
Челни дъски навес
Боядисване с яхтен лак метални и дървени елементи
Монтаж на дървена конструкция
ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покриване с битумни керемиди в-у дъсчена обшивка
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
Доставка на компл. автономни светлинни модули
Вишка за монтащ на осв.тяло и фотоволтаичен панел
Фундамент на комплексен модул
Контрол (измерване проверка)
ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАДКА
Ограда от PVC
Колчета за ограда винкел
Настилка от павета
Настилка от цепени плочи Гнайс
Залесяване с висока декорат. широк. растителност
Залесяване с туи
Xимическа тоалетна -доставка и монтаж
БЕЛЦОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Почистване терена от растителност
Подравняване на терена
Извозване отпадъци
Контейтер за отпадъци 120литра
Метарни стойки за кошчета
Насипване на хумос и засаждане с трева
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкоп за основи на барбекю
Изкоп за основи на WC
Изкоп основи на навес
Изкоп основи на навес
Изкоп за пета на подпорна стена
Изкоп основи за ограда
4
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ІV
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Натоварване земни маси на транспорт
Извозване земни маси до разтоварище
КОФРАЖНИ РАБОТИ
Направа и разваляне кофаж за стоманоб. пояс
Направа и разваляне кофаж за подпорна стена и стълби
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Изработка и монтаж армир. за основа-мрежа 5N8/м1
Армировка на подпорна стена
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаментна плоча
Доставка и полагане на подложен бетон В 10 за пътеки
Доставка и полагане на бетон за подп. стена и стълби
Замазка с циментокамъчен разтвор 5 см.
Превоз бетон
Доставка метални пети за закрепване на колони
Монтаж метални пети за закрепване на колони
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
Декоративна зидария барбекю
Измазване/фугиране на зидария
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
Изработка и монтаж на дървена констр. за навеси
Импрегниране дървени елементи
Дървени маса с пейки 3,5/80см с L=180 см
Челни дъски навес
Боядисване с яхтен лак метални и дървени елементи
Монтаж на дървена конструкция
ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покриване с битумни керемиди в-у дъсчена обшивка
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
Доставка на компл. автономни светлинни модули
Вишка за монтащ на осв.тяло и фотоволтаичен панел
Фундамент на комплексен модул
Контрол (измерване проверка)
ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАДКА
Ограда от PVC
Колчета за ограда винкел
Настилка от павета
Настилка от цепени плочи Гнайс
Залесяване с висока декорат. широк. растителност
Залесяване с туи
Xимическа тоалетна -доставка и монтаж
БЕЛЯНОВО
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Почистване терена от растителност
Подравняване на терена
Извозване отпадъци
Контейтер за отпадъци 120литра
Метарни стойки за кошчета
Насипване на хумос и засаждане с трева
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкоп за основи на барбекю
Изкоп за основи на WC
Изкоп основи на навес
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10
11

Изкоп основи на навес
Изкоп основи за ограда

12
13

Натоварване земни маси на транспорт
Извозване земни маси до разтоварище
КОФРАЖНИ РАБОТИ
Направа и разваляне кофаж за стоманоб. пояс
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Изработка и монтаж армир. за основа-мрежа 5N8/м1
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаментна плоча
Доставка и полагане на подложен бетон В 10 за пътеки
Замазка с циментокамъчен разтвор 5 см.
Превоз бетон
Доставка метални пети за закрепване на колони
Монтаж метални пети за закрепване на колони
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
Декоративна зидария барбекю
Измазване/фугиране на зидария
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
Изработка и монтаж на дървена констр. за навеси
Импрегниране дървени елементи
Дървени маса с пейки 3,5/80 см с L=180 см
Челни дъски
Боядисване с яхтен лак метални и дървени елементи
Монтаж на дървена конструкция
ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покриване с битумни керемиди в-у дъсчена обшивка
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
Доставка на компл. автономни светлинни модули
Вишка за монтащ на осв.тяло и фотоволтаичен панел
Фундамент на комплексен модул
Контрол (измерване проверка)
ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАДКА
Ограда от PVC
Колчета за ограда винкел
Настилка от павета
Настилка от цепени плочи Гнайс
Залесяване с висока декорат. широк. растителност
Залесяване с туи
Xимическа тоалетна - доставка и монтаж

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
V
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КРИВИНА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Почистване терена от растителност
Подравняване на терена
Извозване отпадъци
Контейтер за отпадъци 120литра
Метарни стойки за кошчета
Насипване на хумос и засаждане с трева
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкоп за основи на барбекю
Изкоп за основи на WC
Изкоп основи на навес
Изкоп основи на навес
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11
12

Изкоп за пета на подпорна стена
Изкоп основи за ограда

13
14

Натоварване земни маси на транспорт
Извозване земни маси до разтоварище
КОФРАЖНИ РАБОТИ
Направа и разваляне кофаж за стоманоб. пояс
Направа и разваляне кофаж за подпорна стена и стълби
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Изработка и монтаж армир. за основа-мрежа 5N8/м1
Армировка на подпорна стена
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаментна плоча
Доставка и полагане на подложен бетон В 10 за пътеки
Доставка и полагане на бетон за подп. стена и стълби
Замазка с циментокамъчен разтвор 5 см.
Превоз бетон
Доставка метални пети за закрепване на колони
Монтаж метални пети за закрепване на колони
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
Декоративна зидария барбекю
Измазване/фугиране на зидария
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
Изработка и монтаж на дървена констр. за навеси
Импрегниране дървени елементи
Дървени маса с пейки 3,5/80см с L=180 см
Челни дъски навес
Боядисване с яхтен лак метални и дървени елементи
Монтаж на дървена конструкция
ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покриване с битумни керемиди в-у дъсчена обшивка
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
Доставка на компл. автономни светлинни модули
Вишка за монтащ на осв.тяло и фотоволтаичен панел
Фундамент на комплексен модул
Контрол (измерване проверка)
ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАДКА
Ограда от PVC
Колчета за ограда винкел
Настилка от павета
Настилка от цепени плочи Гнайс
Залесяване с висока декорат. широк. растителност
Залесяване с туи
Xимическа тоалетна -доставка и монтаж

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Изисквания и условия:
Описаните в таблицата дейности да се изпълняват при спазване на действащите технически
нормативни изисквания за съответния вид работа.
При изпълнението на строителството да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите
нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за
противопожарна безопасност.
Изпълнителят своевременно да уведомява инвеститорския контрол (от Община Ценово) за
изпълнението на строителството подлежащо на закриване или приемане - предаване и да му
7
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представя при огледа необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение,
протоколите за изпълнените количества и видове работи.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АВТОНОМНИ СВЕТЛИННИ МОДУЛИ
Комплектността на модулите включва:
 осветително тяло с енергийно ефективен светлинен източник и със съответна пусковорегулираща апаратура;
 фотоволтаичен панел с акумулаторна батерия;
 блок за управление;
 кутия за монтаране на елементите на електрообзавеждането;
 стълб със съответната височина, метална плоча за монтиране кьм фундамент - със
съответна носимоспособност.
Модулите се доставят се в комплект от цитираните елементи.
Заедно с всеки модул се доставят също по 4 бр. анкерни болтове, чрез които всеки от стьлбовете се
монтира към бетонен фундамент.
Модулите от декоративен парков тип и са с височина на стлба 3-4 т.

Следва да изпълняват още следните изисквания:
a.

комплекгаостга на модулите включва: осветкгелно тяло с енергийноефективен

светлинен източник и със съотвегна пусково-регулираща апаратура; соларен (фотоволтаичен) панел;
акумулаторна батерия; блок за управление (контролер); проводници за свързване на елеменгите на
електрообзавеждането на модула; стълб със съответната височина, метална плоча за монтиране към
фундамент - сьс съотвегна носимоспособност. Елекгрообзавежданего следва да бъдесьс защита срещу
атмосферни въздействии;
b.

стьлбове - стоманотръбни, обработени с трайно корозионноустойчиво покритие;

c.

светлинен източник - светлодиоди (LED) с бяла светлина; мощност 8 W; номинален

експлоатационен срок най-малко 50 000 h (часа); мигновено начално и повторно стартиране;
d.

акумулаторна батерия - 12 V/38 Ah; необслужваема, да може да работи в

температурния диапазон (-25 + +60 °С); капацитетьт на акумулаторната батерия да осигури най-малко
3- дневна работа при неблагоприятни атмосферни условия;
e.

фотоволтаичен панел с минимална мощност 30 W.

f.

степен на защита IP65;

g.

изпълнение на електрическата схема и на електротехническите устройства -

съответстващо на клас ІІ (втори - двойна изолация);
h.

скорост на вятьра - до 120 km/h;

i.

работен температурен диапазон на работа на всички елементи на комплекта, в т.ч.
- акумулаторната батерия - (-25° + +60 °С);

j.

всички елементи на модулите да бъдат корозионноустойчиви;
8
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представят се сертификати за съответствие на продуктите (комплекгни автономни-

фотоволтаични светлинни модули) със съществените изисквания на EC.

Модулите се монтират на фундаменти с анкерни болтове.
За целите на Проекта е разработена количествено-стойностна сметка.
Графичната част съдържа:
- електроинсталационен план на осветлението на площадката с навеса;
- примерна принципна схема на свързване на елементите на електрообзавеждането на
комплектни автономни фотоволтаични светлинни модули.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА „ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА”
1. Материал: UV устойчива пластмаса
2. Ширина: минимум 1.0м
3. Дълбочина: минимум 1.0м
4. Височина: минимум 2.0м
5. Тегло: между 50-150кг.
6. Резервоар за отпадна вода с вградена вентилация: минимум 200л.
7. Подово покритие: износоустойчиво, противоплъзгащо
8. Вграден заключващ механизъм във вратата
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