
№ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙНОСТ единици количество

средна 
единична 

цена, лв без 
ДДС

цена, лв без 
ДДС

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.1 Изкопни работи и обследване бр. 6 4000 24000
1.2 Разрушителни работи м3 4049.7 15 60746
1.3 Демонтажни работи, сортиране и складиране рециклируеми материал бр. 1 800000 800000
1.4 Укрепване земна основа - всички зони на намеса м2 26998 45 1214910
1.5 Временни укрепвания дървесна растителност бр. 20 300 6000

2 НАСТИЛКИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2.1 Асфалт и подготовка на основата м2 9541 70 667870
2.2 Бетонни павета - дребен растер 50х10 см в/у участъци същ. ст.б. плоча м2 13235 90 1191150

2.3

Настилка от стабилизирана земна основа
/пропусклива/
вар.1 
поцолан смесен с естествени агрегати 
вар.2
каменни агрегати със свързващо вещество - епоксидна смолa м2 6903 140 966420

2.4
Настилка от стабилизирана земна основа комбинирана с бетонни плочи в различни размер
/пропусклива/ м2 3467 180 624060

2.5 Репариране и шлайфане на съществуваща бетонова основа м2 3594 60 215640

2.6

"Бяла настилка" в централната ос на площада
вар.1 финишен слой от полиуретан 
вар.2 гранитни или бетонни плочи
/белият финиш отразява слънчевата светлина, с което охлажда настилката, което намаля 
температурата на основата с 10 градуса м2 1575 140 220500

2.7

Елемент "воден канал" d=1m h=0.3m
бетонно корито, горен ръб контакт без борд с профил от поцинкована ламарина
Елемент "бетонна стъпка" 0,9х0,4м
/свързва и частично захранва някои водни площи. работи като линеен отводнител за други/ л.м 247 400 98800

2.8 Оформяне на водно корито в бетонната основа м2 186 300 55800
2.9 Новосъздадени тревни площи м2 4116 45 185220
2.10 Плочко-пътека от бетонни плочи в различни размери върху затревена площ м2 533 90 47970

2.11
Мулчирани зелени площи, в зависимост от зоната - органичен или неорганичен финиш (чакъл или
дървесни частици) м2 863 80 69040

2.12 Декоративни бордюри от едроформатни необработени естествени камъни и скални късов л.м 40 200 8000
2.13 Нови или изместени дървесни видове бр 25 1200 30000
2.14 Декоративни треви и храстово озеленяване м2 944 55 51920
2.15 Катерливо озеленяване върху стоманени перголи бр 25 300 7500

3 ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ – ВОДНИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ДРУГИ 

3.1 ВиК консумативи - Дренажни тръби, линейни отводнители, помпи, събирателен съд 110000

3.2
ВиК консумативи - Филтърна помпа; аератор; спирателни маркучи; тръбна разводка; контролна
система за всички водни намеси бр 4 4000 16000

3.3 ЕЛ инсталация 90000
3.4 Инсталация за “Воден канал” d=1м, h=0.3м л.м 247 400 98800
3.5 Инсталация за “Резервоар” декоративна водна площ бр 10 4000 40000
3.6 Сух фонтан м2 406 400 162400
3.7 Воден ефект “водопад” при паметник "Св.св. Кирил и Методий" бр. 1 18000 18000
3.8 Осветителни източници в стоманена рамкова конструкция по т.5.1 л.м 889 40 35560
3.9 Осветление, интегргано в настилката л.м 594 40 23760

4.
ПАВИЛИОННИ СТРУКТУРИ – КУЛТУРНИ  И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА КРАТКОСРОЧНО И 
ДЪЛГОСРОЧНО ПОЛЗВАНЕ

4.1

Киоск "голям"
/преместваем обект/
представлява павилион с обтекаема форма, с търговска функция, изпълнен от стоманена 
конструкция върху бетонов фундамент и облицовка от поликарбонат бр 4 20000 80000

4.2

Киоск "малък"
/преместваем обект/
 представлява павилион с търговска функция изпълнен от стоманена к-ция и облицовка от 
поликарбонат бр 6 15000 90000

4.3

Мултифункционална структура с търговски площи и детски съоръжения в зоната пред хотел 
"България" Структурата съдържа 9бр. търговка площ, обществена тоалетна, асансьор и детско 
съоръжение
строителна типология: 
- полиуретанова боя
- хидроизолация
- циментова шпакловка
- аквапанел
- хидрофобен шперплат
- стоманена к-ция
- топлоизолация
- окачен таван от гипсокартон
Площ ниво -1: 155 кв.м.; площ ниво 0 и ниво 1 270 кв.м.; стени и покрив: 920кв.м. м2 425 700 297500

5. ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ – МЕСТА ЗА СЯДАНЕ, ДЕТСКИ АТРАКЦИИ, ДР

РАЗШИРЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ ЗОНА Б
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ



5.1

Стоманена рамкова конструкция защитена с грунд и боя
греди 30х10см 2бр.
колони ф25 ;h=470см; през 12м
/в шлица между гредите се вграждат различен тип осветителни тела/
/Прави греди, без огъване/ л.м 600 260 156000

5.2

Стоманена рамкова конструкция защитена с грунд и боя
греди 30х10см 2бр.
колони ф25 ;h=470см; през 12м
/в шлица между гредите се вграждат различен тип осветителни тела/
/Oгънати греди/ л.м 450 430 193500

5.3
Засенчване към стоманена рамкова к-ция - телена поцинкована оградна мрежа, опъната на к-ция, 
стоманени кашпи (прахобоядисани) за катерливи растения, акрилни платна м2 542 200 108400

5.4

Поръчково изделие - пейка с неправилна форма:
-формуващ калъп от шперплат
-обмазване с фибростъкло и смола 
-шлайфане
-запечатка -полиуретанова боя с UV защита бр 5 7000 35000

5.5

Поръчково изделие - маса с неправилна форма
към пейки от декинг в зона foodcourt
вар.1 - модули с плот стоманена ламарина 3-4мм
вар.2 - модули от HPL или Etalbond бр 2 12000 24000

5.6 Единични природни акцентни елементи - естествени скални късове и др 8000

5.7

Kлоц / пейка
различни размери и пропорции
бетонна рамка
боядисана дървена облицовка за седалка бр 23 5000 115000

5.8 Детски атракционен батут интегриран в настилката бр 2 2400 4800
5.9 Детски атракцион във водна площ бр 5 1000 5000
5.10 Детски съоръжения бр 4 3000 12000
5.11 Тенис на маса бр 2 2500 5000

5.12

Поръчково изделие - 
пейка с облицована седалка и гръб от естествен  декинг
вътрешна стоманена конструкция бр 7 7000 49000

5.13 Велопаркинг – 8 места бр 3 2000 6000

8329266

832927

9162192

лв без ДДС

лв без ДДС

ОБЩО ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ ЗОНА "Б" Общо лв без ДДС

СУМА ПРОГНОЗНИ ДЕЙНОСТИ ЗОНА "Б"

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%


