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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС - ГР.КАСПИЧАН“ - ЕТАП 2: ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И ПРЕУСТРОЙСТВО 

НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИБУНА В СКЕЙТБОРД АТРАКЦИЯ“, финансиран съгласно 

Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01/15.05.2019 год. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № 

BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ – проект „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град 

Каспичан” 

 

Площадката се оформя с  филцов бетон В25 и се полага повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан 

бетон - износоустойчив агрегат APS кварц. Репарирането на част от трибуните в скейтборд атракция също 

е с  бетон В25 и армировка, съгласно одобрен инвестиционен проект 

Скейтборд съоръжение - "пикник маса": 

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана 

черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - 

неръждаема стомана. 

Ориентировъчни размери - дължина 300см, ширина 170см, височина на 

"пейките" - 30 см, височина на „масата" 60см.  

 

 

 

 

 

 

Скейтборд съоръжение - "пирамида": 

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово 

боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен 

шперплат с метален обков - неръждаема стомана. 

Ориентировъчни размери - дължина 580см, ширина 460см, 

височина - 60 см. 
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Скейтборд съоръжение - "Сплайн": 

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово 

боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен 

шперплат с метален обков - неръждаема стомана. 

Ориентировъчни размери - дължина 470см, ширина 120см, 

височина - 90 см. 

 

 

 

Скейтборд съоръжение - "рампа за отскок": 

Съоръжението е с метална носеща конструкция – 

прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са 

хидрофобен шперплат с метален обков - 

неръждаема стомана. 

Ориентировъчни размери - дължина 170см, ширина 

170см, височина - 60 см. 

 

 

 

 

 

Прогнозните количества на необходимите СМР за ремонт на съответните подобекти са както 

следва: 

№ Вид работа 
Ед. 

м-ка 
Кол-во 

1 

Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-40мм за 

унипаваж с дебелина 30см 
м3 21,00 

2 

Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-8мм за 

унипаваж с дебелина 5см 
м3 3,50 

3 

Доставка и полагане на настилка  от  унипавета на  пясъчна  

основа 
м2 70,00 

4 

Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително 

подложен бетон марка B15 
м 24,00 
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5 

Полагане на повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан бетон 

- износоустойчив агрегат APS кварц м2 
380,00 

6 Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пикник маса" бр. 1,00 

7 Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пирамида" бр. 1,00 

8 Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "Сплайн" бр. 1,00 

9 Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "рампа за отскок" бр. 1,00 

10 Кофраж за стени и парапети м2 72,82 

11 Доставка и полагане на бетон В25 филцов за основи м3 28,00 

12 Направа и монтаж на армировка  АI кг 87,00 

13 Направа и монтаж на армировка  - АIII кг 6236,03 

14 Бетон В25 за репариране на трибуни м3 47,00 

15 Армирана бетонова настилка В25 м3 25,00 

16 Натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 75,00 

17 Направа на временно ел.табло бр. 0,00 

18 Доставка и извозване на фургони /контейнери/ бр. 0,00 

19 Наем  3а химическа тоалетна бр. 0,00 

20 Машиносмени за автокран бр. 0,00 

21 Табели и знаци бр. 0,00 

22 Доставка и извозване на контейнери за стр.отпадъци  бр. 0,00 

23 Изкоп - плътна маса м3 101,27 

24 

Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км 

със среден коефициент на разбухване 1,3 м3 131,65 

 

 

Обектът/строежът е IV-та категория – строежи по чл.137, ал.1, т.4 буква «б» от ЗУТ За обекта 

има издадено Разрешения за строеж № 38 от 06.08.2015 год., Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 

год. и Заповед № РД-25-155 от 04.04.2019 год. на Главния архитект на община Каспичан, въз 

основа на одобрен технически инвестиционен проект.  

Същите са неразделна част от настоящата документация. 
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ИНФОРМАЦИОНАН ТАБЕЛА 

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела за всеки 

подобект. 

Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 

г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи и да съдържа:  

1. дата на откриване на строителната площадка;  

2. номер и дата на разрешението за строеж;  

3. точен адрес на строителната площадка;  

4. възложител/и (име/на и адрес/и);  

5. вид на строежа;  

6. строител/и (име/на и адрес/и);  

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и 

адрес/и);  

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);  

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;  

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;  

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;  

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната 

площадка;  

13. данни за вече избрани подизпълнители.  

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и 

да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).  

 

 

 


