
 

 

Дейност 1- Рехабилитация на обществени 

зелени площи – Градски парк град Малко 

Търново : 

 

 

Под-дейност 1.1- Избор на изпълнител за 

строителство и доставка  

 

 

 

 

 

 

Под-дейност 1.2- Избор на на строителен 

надзор по време на изпълнението на 

проектните дейности, заложени в Дейност1, 

включително и доставки на оборудване 

(„Рехабилитация на обществени зелени 

площи – Градски парк град Малко Търново”) 

 

 

 

Под-дейност 1.3- Възлагане на авторски 

надзор по време на изпълнението на 

проектните дейности, заложени в Дейност 

1(„Рехабилитация на обществени зелени 

площи – Градски парк град Малко Търново”) 

 

 

 

Под-дейност 1.4 – Извършване на дейности 

по СМР, включително доставки, за Дейност 1 

(съгласно КСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За под-дейност 1.1 е предвидено следното: 

- Провеждане на тръжна процедура за 

строителство и доставка- една процедура  

(Дейност 1 „Рехабилитация на обществени 

зелени площи – Градски парк град Малко 

Търново”-  една открита процедура съгласно 

НВМОП (3 месеца продължителност). 

 

 

 

За под-дейност 1.2 е предвидено следното: 

-    Провеждане на тръжна процедура за избор 

на на строителен надзор по време на 

изпълнението на проектните дейности, 

заложени в Дейност1, включително и доставки 

на оборудване („Рехабилитация на обществени 

зелени площи – Градски парк град Малко 

Търново”) 

 

За под-дейност 1.3 е предвидено  

Сключване на договор за упражняване на 

авторски надзор 

 

 

 

 

За под-дейност 1.4 е предвидено изпълнението 

на следните видове строително-монтажни  

работи: 

 

1. Настилки на алейна мрежа и геопластики 

- бордюри – бетон – 776 м. 

- трошенокаменна настилка – 293 м3 

- изкопи – 378 м3 

- настилка цепени плочи – 1297 м2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1 на междинно плащане 

    Завършени всички под-дейности, 

включени в Дейност 1 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2- Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново: 

А) Тротоари 

Съгласно Приложение №2 

 

- демонтаж на тротоари – 60 м2 

- разкъртване на стара трошенокаменна 

настилка – 350 м2 

 

2. Парково осветление 

- изкопи – 74 м3 

- полагане на кабели – 240 м. 

- стоманотръбни стълбове – 10 бр. 

- осветителни тела – 10 бр. 

- захранващо табло – 1 бр. 

 

3. Входна арка 

- армировка – 70.64 кг. 

- полагане на бетон – 2.27 м3 

- каменна зидария – 8 м3 

- облицовка – 4 м3 

- изкопи – 2 м3 

 

4. Пейки – 40 бр. 

5. Кошчета за смет – 25 бр. 

6. Люлка – 3 бр. 

7. Дървени скакала – 12 м. 

8. Дървени бордюри – 18 м. 

9. Декоративно мостче – 1 бр. 

10. Подравняване, изравняване площи – 2572 

м2 

11. Изграждане на 1 бр. чешма (съгласно КСС 

към работен проект) 

 

 Обосновка: Необходимост от извършване на 

дейностите:     Реконструкцията на парка е 

належаща поради лошото състояние на 

съоръженията, алеите. Освежаването на 

зелената площ ще го направи привлекателно 

място за отдих на живущите в град Малко 

Търново, ще осигури място за игра и 

забавление на децата, ще го направи подходящ 

за разходки на майки с малки деца. 

 

 

Ще се реконструират тротоари, уличното 

осветление в град Малко Търново (съгласно 

КСС на работен проект) 

А) Тротоари (Приложение №2) 

ул.„Княз Борис” – 710м (3124м2) 

ул.„Цар Калоян – 130м (572м2) 



 

 

 

 

 

 

Б) Улично осветление 

Съгласно Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Под-дейност 2.1- Избор на изпълнител за 

изготвяне на работен технически проект от 

дейност 2 „Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново”) – една процедура (4 месеца 

продължителност): 

 

 

 

Под-дейност 2.2- Изготвяне на работен 

ул.„Ал. Стамболийски” – 250м (1100м2) 

ул.„Малкотърновски Комуни” – 250м (1100м2) 

ул.„Илия Бояджиев” – 300м (1320м2) 

ул.„Янко Карагеуров” – 150м (660м2) 

ул.”22-ри Октомври” – 370м (1628м2) 

 

Б) Улично осветление (Приложение №1) 

ул.“България”, ул.“Малкотърновска комуна”, 

ул.“22 октомври”, ул.“Тракия”, ул.“Янко 

Карагяуров”, ул.“Ал. Стамболийски”, ул.“Княз 

Борис”, ул.“Свобода”, ул.“Лазар Маджаров”, 

ул.“Петрова нива”, ул.“Георги Кондолов”, 

ул.“Градище”, ул.“Преображенско въстание”, 

ул.“Янко Маслинков”, ул.“Панайот Волов”, 

ул.“Пано Ангелов”, ул.“Ген. Столетов”, 

ул.“Иван Башев”, ул.“Цар Калоян”, ул.“Васил 

Левски”, ул.“Илия Бояджиев”, ул.“Стара 

планина”, ул.“Вълчан войвода”, ул.“Кирил и 

Методий”, ул.“Славянска”,  ул.“8-ми март”, 

ул.“Райна Княгиня”, ул.“Патриарх Евтимий”,  

ул.“Велека”, ул.“Оборище”, ул.“Г.С.Раковски”, 

ул.“Иван Вазов”, ул.“Родопи”, ул.“Шипка”, 

ул.“Георги Москов”, ул.“Христо Ботев”, 

ул.“Константин Петканов”, к-с“Вишняев”, 

ул.“Петко Напетов”, ул.“Странджа”, 

ул.“Марица”, ул.“Изгрев”, ул.“Рила”, 

ул.“Георги Делчев”, ул.“Георги Кирков”, 

ул.“Никола Вапцаров”, ул.“1-ви май”, 

ул.“Черногорово”, ул.“Георги Поп Аянов”, 

ул.“Тодор  Бояджиев”, ул.“3-ти март”, 

ул.”Димитър Благоев”, ул.“Георги Бенковски”, 

ул.“Христо Смирненски”, ул.“Зеленика”, 

ул.“Струма”, ул.“Дунав”, к-с“Изток”, 

пл.“Преображение” 

 

За под-дейност 2.1 е предвидено следното: 

- Тръжна процедура за провеждане на конкурс 

за проект  (по Закон за обществените поръчки) 

- изготвяне на работен технически проект от 

дейност 2 „Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново” ; една процедура (4 месеца 

продължителност) 

 

За под-дейност 2.2 е предвидено следното: 



технически проект по дейност 2 

(„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново 

 

 

Под-дейност 2.3- Доклад за оценка 

съответствието на работен технически 

проект за реконструкция и изграждане на 

тротоари и улично осветление в град Малко 

Търново 

 

 

Под-дейност 2.4- Избор на изпълнител на 

СМР, включително доставка на съоръжения 

(съгласно КСС) 

 

 

 

 

Под-дейност 2.5- Избор на строителен надзор 

по време на изпълнението на проектните 

дейности, включително и доставка на 

съоръжения (Дейност 2 „Реконструкция и 

изграждане на тротоари, улично осветление в 

град Малко Търново”) 

 

 

Под-дейност 2.6- Възлагане на авторски 

надзор по време на изпълнението на 

проектните дейности (Дейност 2 

„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново”) 

 

 

Под-дейност 2.7- Извършване на дейности по 

СМР, включително доставки, за Дейност 2 

(съгласно КСС) 

 

 

 

 

Изготвен работен технически проект 

(„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново”) 

 

 

За под-дейност 2.3 е предвидено следното: 

Изготвен доклад за оценка съответствието 

(„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново”) 

 

 

За под-дейност 2.4 е предвидено следното: 

- Провеждане на тръжна процедура за 

строителство и доставка- една процедура  

(Дейност 2 „Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново” ще бъде обект на една открита 

процедура съгласно ЗОП)  

 

За под-дейност 2.5 е предвидено следното: 

- Тръжна процедура за избор на строителен 

надзор по време на изпълнението на 

проектните дейности, включително и доставка 

на съоръжения (Дейност 2 „Реконструкция и 

изграждане на тротоари, улично осветление в 

град Малко Търново”) 

 

За под-дейност 2.6 е предвидено следното: 

Упражняване на авторски надзор по време 

изпълнението на проектните дейности по 

Дейност 2 („Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново”) 

 

За под-дейност 2.7 е предвидено изпълнението 

на следните видове строително-монтажни 

дейности: 

 Демонтаж на стара конзола- 240бр. 

 Демонтаж на старо осветително тяло- 240бр. 

 Доставка и монтаж на рогатка единична- 

285бр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1 на междинно плащане 

   Завършени под-дейности 2.1 , 2.2 , 2.3 от 

дейност 2 :  

- избрана фирма проектант за изготвяне 

на работен технически проект за 

реконструкция и изграждане на 

тротоари и улично осветление в град 

Малко Търново на приоритетните 

улици 

- изготвен и предаден работен 

 Доставка и монтаж на лента - 456м. 

 Доставка и монтаж на скоби- 570бр. 

 Доставка и монтаж на кука с планка за 

улично осветление- 386бр. 

 Доставка и монтаж на улично осветително 

тяло- 285бр. 

 Доставка и изтегляне на кабел ALR 

4х16мм2- 12672м. 

 Доставка и монтаж на клеми за кабел ALR- 

1058бр. 

 Доставка и монтаж на опъвач за ALR- 

772бр. 

 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5- 

427,5м. 

 Доставка и монтаж и опроводяване на 

касета за улично осветление- 6бр. 

 Доставка изправяне на стоманено тръбен 

стълб с обща височина H=9,5м.- 45бр. 

 Доставка на бетон Б10 за нов стълб- 9м3 

 Бетониране на нов стоманено тръбен стълб 

с обща височина Н=9,5м.- 45бр. 

 Направа заземление с заземителен кол 

63/63/6 1,5м комплект със шина- 45бр. 

 Измерване осветеност - 12ч.ч. 

 Пробег от подвижна лаборатория- 8ч.ч. 

 Измерване заземление на кабел- 8ч.ч. 

 Доставка, монтаж и настройка на система за 

управление, мониторинг и контрол на 

уличното осветление- 1бр. 

 

Обосновка: Необходимост от извършване на 

дейността: реконструкцията на уличното 

осветление и тротоарите е належаща с цел 

осигуряване на по-добри условия за живот на 

жителите на град Малко Търново, улесняване 

придвижването им по улиците на населеното 

място, подобряване на видимостта вечерно 

време с цел безопасност на пешеходците, 

намаляване на разходите на консумираната от 

уличното осветление енергия, осигуряване на 

качествено осветление и обезопасяване на 



техничекси проект за реконструкция и 

изграждане на тротоари, улично 

осветление в град Малко Търново 

- изготвен доклад за оценка на 

съответствието на работен технически 

проект за реконструкция и изграждане 

на тротоари и улично осветление в град 

Малко Търново (съгласно КСС) 

 

 

Окончателно плащане 

Окончателно завършване на всички под-

дейности (2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.7) от дейност 2 

(съгласно КСС) 

движението.  

    Състоянието на тротоарната настилка в 

Малко Търново е в лошо състояние- около 10 

% нови тротоари, oстаналата част – стари или в 

състояние, негодно за използване от пешеходци 

и велосипедисти, или въобще липсват. Това 

създава предпоставка за възникването на 

пътно-транспортно произвешствие и нещастни 

случаи с пешеходци. Липсата на тротоари по 

входно изходните артерии на града и  

централната му част създава впечатление за 

занемареност, което налага спешни мерки по 

изграждане на тротоарни настилки. През Малко 

Търново минава главен път за Турция през 

Граничен контролно-пропускателен пункт 

“Малко Търново” и лошият вид на града 

създава отрицателно впечатление в 

чуждестранните гости за България като цяло. 

3. Друго 

 

- Избор на фирма за управление на проекта 

- Процедура за избор на външна фирма за 

управление на проекта (подготовка на тръжна 

документация, цялостно изпълнение и отчитане 

на дейностите) –процедура по НВМОП  

  

Закупуване на съоръжения 

Дейност 1- Рехабилитация на обществени 

зелени площи – Градски парк град Малко 

Търново. 

Под-дейност 1.4: Извършване на дейности и 

доставка по СМР за Дейност 1 (съгласно 

КСС)  

 

Етап 1 на междинно плащане 

    Доставени и монтирани всички 

съоръжения, за Градски парк, град Малко 

Търново (съгласно КСС) 

 

 

Дейност 2- Реконструкция и изграждане                     

на улична мрежа, тротоари, площади, улично 

осветление 

Под-дейност 2.7: Изпълнение на СМР и 

доставка на съоръжения по проекта (Дейност 

    

 

 

 Предвижда се доставка и монтаж на следните 

съоръжения (за Градски парк в населеното 

място) 

1. Пейки – 40 бр. 

2. Кошчета за смет – 25 бр. 

3. Люлка – 3 бр. 

4. Дървени скакала – 12 м. 

5. Дървени бордюри – 18 м. 

6. Декоративно мостче – 1 бр. 

7. Изграждане на 1 бр. чешма (съгласно КСС 

към работен проект) 

 

  

 

Предвижда се доставка и монтаж на следните 

съоръжения (за уличното осветление в града и 



2), съгласно КСС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателно плащане 

    Доставка и монтаж на оборудване и 

съоръжения, необходими за завършване на  

следните строително ремонтни и строително 

монтажни дейности от под-дейност 2.7, 

заложени в проекта (съгласно КСС): 

-  Доставка и монтаж на кука с планка, 

рогатка единична, лента, скоби, улично 

осветително тяло 

- Доставка и полагане на кабели 

- Доставка и монтаж на метални стълбове 

- Доставка, монтаж и настройка на 

система за управление, мониторинг и 

подмяна на тротоарна настилка на улиците:  

А) Тротоари (Приложение №2): 

ул.„Княз Борис”, ул.„Цар Калоян, ул.„Ал. 

Стамболийски”, ул.„Малкотърновски Комуни”, 

ул.„Илия Бояджиев”, ул.„Янко Карагеуров”, 

ул.”22-ри Октомври”) 

Б) Улично осветление (Приложение №1): 

ул.“България”, ул.“Малкотърновска комуна”, 

ул.“22 октомври”, ул.“Тракия”, ул.“Янко 

Карагяуров”, ул.“Ал. Стамболийски”, ул.“Княз 

Борис”, ул.“Свобода”, ул.“Лазар Маджаров”, 

ул.“Петрова нива”, ул.“Георги Кондолов”, 

ул.“Градище”, ул.“Преображенско въстание”, 

ул.“Янко Маслинков”, ул.“Панайот Волов”, 

ул.“Пано Ангелов”, ул.“Ген. Столетов”, 

ул.“Иван Башев”, ул.“Цар Калоян”, ул.“Васил 

Левски”, ул.“Илия Бояджиев”, ул.“Стара 

планина”, ул.“Вълчан войвода”, ул.“Кирил и 

Методий”, ул.“Славянска”,  ул.“8-ми март”, 

ул.“Райна Княгиня”, ул.“Патриарх Евтимий”,  

ул.“Велека”, ул.“Оборище”, ул.“Г.С.Раковски”, 

ул.“Иван Вазов”, ул.“Родопи”, ул.“Шипка”, 

ул.“Георги Москов”, ул.“Христо Ботев”, 

ул.“Константин Петканов”, к-с“Вишняев”, 

ул.“Петко Напетов”, ул.“Странджа”, 

ул.“Марица”, ул.“Изгрев”, ул.“Рила”, 

ул.“Георги Делчев”, ул.“Георги Кирков”, 

ул.“Никола Вапцаров”, ул.“1-ви май”, 

ул.“Черногорово”, ул.“Георги Поп Аянов”, 

ул.“Тодор  Бояджиев”, ул.“3-ти март”, 

ул.”Димитър Благоев”, ул.“Георги Бенковски”, 

ул.“Христо Смирненски”, ул.“Зеленика”, 

ул.“Струма”, ул.“Дунав”, к-с“Изток”, 

пл.“Преображение” 

 рогатка единична- 285бр. 

 лента - 456м. 

 скоби- 570бр. 

 кука с планка за улично осветление- 386бр. 

 улично осветително тяло- 285бр. 

 кабел ALR 4х16мм2- 12672м. 

 клеми за кабел ALR- 1058бр. 

 опъвач за ALR- 772бр. 

 кабел СВТ 3х1,5- 427,5м. 



контрол на уличното осветление 

 

 касета за улично осветление- 6бр. 

 стоманено тръбен стълб с обща височина 

H=9,5м.- 45бр. 

 заземителен кол 63/63/6 1,5м комплект със 

шина- 45бр. 

 система за управление, мониторинг и 

контрол на уличното осветление- 1бр. 

 

Обосновка: Необходимост от извършване на 

съответните дейности: доставката и монтажът 

на посоченото оборудване са необходими за 

придаване на завършен облик на обновения 

градски парк. Създаването на условия за игра и 

забавление на децата е положително следствие 

за живущите в града. 

     За извършване на дейностите по проекта  ще 

се подготвят  и проведат следните процедури:  

1. За избор на външна фирма за управление на 

проекта (подготовка на тръжна документация, 

цялостно изпълнение и отчитане на 

дейностите) – процедура по НВМОП  ;  

2. За провеждане на конкурс за проект  по ЗОП 

(изготвяне на работен технически проект по 

дейност 2, „Реконструкция и изграждане на 

тротоари, улично осветление в град Малко 

Търново”) – една процедура (4 месеца 

продължителност) 

3. За строителство и доставка- една процедура  

(под-дейност по точка 1.4 „Рехабилитация на 

обществени зелени площи – Градски парк град 

Малко Търново” ще бъде обект на една открита 

процедура съгласно НВМОП (3 месеца 

продължителност). 

4. За строителство и доставка- една процедура  

(под-дейност по точка 2.7 „Реконструкция и 

изграждане на тротоари, улично осветление в 

град Малко Търново” ще бъде обект на една 

открита процедура съгласно ЗОП (4 месеца 

продължителност). 

5. За изработване на дизайн, доставка и монтаж 

на три билборда– директно договаряне. 

Общи разходи, свързани с инвестицията  



1.Консултантски 

услуги   

А.Предварителни - Изготвяне на заявление за подпомагане по 

мярка 322 на ОПРСР. 

Обосновка: Общината получава професионална 

услуга от фирма консултант с богат опит и 

висок професионализъм в изготвянето на 

проектни предложения по оперативни 

програми на ЕС. 

Б. След сключване на 

договора 

- Управление на проекта – преглед на тръжната 

документация и подготовка на договорите с 

изпълнителите в съответствие с изискванията 

на действащата нормативна уредба за 

обществените поръчки и на настоящия проект; 

управление на строително-монтажните 

дейности по изпълнение на проекта; изготвяне 

на периодични доклади относно 

осъществяването на проекта.  

 

Обосновка: Общината получава професионална 

услуга от фирма с опит в този вид дейности- 

намалява се до минимум рискът от злоупотреби 

със служебно положение. 

2. Проектиране А.Предварителни  -  Идеен проект за реконструкция и изграждане 

на тротоари и улично осветление в град Малко 

Търново на посочени улици по Дейност 2 

(Приложение №1 и Приложение №2); 

- Работен проект за рехабилитация на Градски 

парк в град Малко Търново (Дейност 1); 

 

Б. След сключване на 

договора 

  Възлагане и изготвяне на работен технически 

проект по Дейност 2 („Реконструкция и 

изграждане на тротоари, улично осветление в 

град Малко Търново”)  - провеждане на 

конкурс за проект съгласно ЗОП с 

продължителност 4 месеца 

 

- Възлагане на авторски надзор по време на 

строително-монтажните работи по Дейност 2 

(„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново”). 

 

Обосновка: За законосъобразното започване  

изпълнението на строително-монтажните 

работи, изборът на изпълнител на строителните 



работи е необходимо да бъде изготвен и 

представен работен проект, чието изпълнение е 

заложено в проектното предложение. 

Упражняването на авторският надзор се налага 

с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове за неговото 

прилагане. 

3.Предпроектни 

проучвания 

А.Предварителни Не се предвиждат. 

Б.След сключване на 

договора 

Не се предвиждат 

4. Строителен 

надзор 

А.След сключване на 

договора 

 - Упражняване на строителен надзор по време 

на изпълнението на проектните дейности, 

включително доставка на съоръжения, 

заложени в Дейност 1, точка 1.4 

(„Рехабилитация на обществени зелени площи 

– Градски парк град Малко Търново”). 

- Упражняване на строителен надзор по време 

на изпълнението на проектните дейности, 

включително доставка на съоръжения, 

заложени в Дейност 2, точка  2.7 

(„Реконструкция и изграждане на тротоари, 

улично осветление в град Малко Търново”).  

 

Обосновка: Упражняването на надзор е 

необходимо, с оглед изискванията в наредбата 

(наредба 24) за съставяне и представяне на 

всички актове и протоколи, изготвени по време 

на строителството при отчитане на 

строителните дейности, и спецификата на 

извършваните дейности и необходимостта от 

упражняване на специализиран контрол по 

отношение качеството и обема на 

извършваното строителство. Избрания 

консултант освен задълженията си по ЗУТ, ще 

отговаря и за проверки на изпълнените 

количества извършени СМР, както и ще 

проверява и подписва всички актове за 

отчитане на извършените СМР (актове обр.19 и 

протоколи с които се удостоверява тяхното 

изпълнение, технически паспорт на обекта).  

5. Осигуряване на 

информираност за 

проекта 

А.След сключване на 

договора 

- Изработване на дизайн, доставка и монтаж на 

три билборда на местата на инвестицията. 

Обосновка: Задължение за осигуряване на 

информираност и публичност от наредба № 24   



6.Други А.Предварителни - Оценка за съответствие на идеен проект за 

реконструкция и изграждане на тротоари и 

улично осветление в град Малко Търново 

(Дейност 2) 

- Оценка за съответствие работен технически 

проект за рехабилитация на обществени зелени 

площи – Градски парк град Малко Търново 

(Дейност 1) 

Б.След сключване на 

договора 

- Одит на проекта  

- Оценка за съответствие на работен 

технически проект за реконструкция и 

изграждане на тротоари и улично осветление в 

град Малко Търново (Дейност 2) 

    

 


