
                                                                      
 

                     

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

(ЕЗФРСР) 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

На 12.10.2021 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.469-

0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, 

община Лъки”. 

Стойността на проекта е  135 221,34 лева без ДДС и включва дейности по извършване на: 

N ВИД СМР  м-ка К-во 

1 2 3 4 

I. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

        

1 
Премахване на стари бетонови тротоарни плочи, 
включително всички свързани с това разходи. 

m2 1 846,00 

2 
Премахване на стари бетонови бордюри 15/25 
включително всички свързани с това разходи. 

m1 1 188,00 

3 Разваляне пясъчна подложка с дебелина до 10 см м3 185,00 

  
 

II. РАБОТИ ПО ТРОТОАРИ 

4 
Направа на основа от трошена скална фракция (0-63) с 
подходящ материал за тротоари с дебелина на пласта 
Н=15 cm. 

м3 277,00 

5 
Цименто-пясъчна подложка с Н=6 сm под бетонови 
плочи 

м3 111,00 

6 Направа бетонови бордюри 15/25. m1 1 188,00 

 



7 
Направа тротоар с бетонови плочи с Н=5 сm , с 
бетонови плочи одобрени от Възложителя.  

m2 1 846,00 

8 
Доставка и монтаж на капак за комуникационна шахта 
100/100 

бр. 12,00 

9 Демонтаж съществуващи осветителни тела                                     бр. 24,00 

10 
Демонтаж на съществуващи стълбове за улично 
осветление 

бр. 24,00 

11 
Разбиване на бетонови фундаменти за стълбове за 
осветителни тела 

бр. 24,00 

12 Направа и засипване на изкоп 70/50 м 766,00 

13 Направа пясъчна подложка м3 268,00 

14 
Направа бетонов фундамент за стълб за парково 
осветление 

бр. 45,00 

15 Заземителна уредба, комплект – R<10Ω бр. 22,00 

16 
Доставка и полагане в готов изкоп на PVC тръба 
двуслойна Ф40/32 

м 766,00 

17 Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYY 5х2,5мм2 м 766,00 

18 Доставка и изтегляне в стълб на кабел NYY 3х1,5мм2 м 450,00 

19 Доставка и полагане в готов изкоп на PVC лента м 766,00 

20 
Доставка и монтаж на стълб за парково осветление с 
височина 4.0м. с размери Ф89/60 

бр. 45,00 

21 
Доставка и монтаж на табло /съединителна кутия/ за 
вграждане в стълбове в комплект с автоматичен 
предпазител и предпазен капак 

бр. 45,00 

22 Доставка и монтаж на рогатка двойна за стоманен стълб бр. 45,00 

23 
Доставка и монтаж на парково осветително тяло бял 
кълбов пендел снабден с LED крушки 2 бр.х18 W, IP-66 

бр. 90,00 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

 


