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обществена 
поръчка 

Избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет:„Извъ ршване на строително-монтажни 
работи на обект:„Рехабилитация на Централна 
градска част–гр.Искър,детски и спортни площадки в 
УПИ ХІ-1413,кв.105 в гр.Искър”.В зависимост от 
видовете СМР и местоположението на строителните 
площадки, обект:„Рехабилитация на Централна 
градска част–гр.Искър,детски и спортни площадки в 
УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”, може да се раздели 
на следните подобекти: -Ремонт на улична мрежа в 
Централна градска част (ЦГЧ)- гр.Искър: Настоящият 
проект за ремонт на улична мрежа в Централна 
градска част на гр. Искър,обхваща участъци от 
няколко улици–ул.„Въло Йончев”, ул.„Братя 
Миладинови”, ул.”Отец Паисий” и ул.„Петър Берон” в 
участъка от П.Т.11+4,00 м до П.Т.17+6,00 
м,осигуряващ подходите към новия мост над р. 
Писаровска и връзката му с ул. „Петър Берон” и ул. 
„Братя Миладинови”.Общата дължина на 
подлежащите на ремонт участъци е 870 м. 
Настилката им е силно амортизирана и на много 
места е разрушена.; -Детска площадка и фитнес на 
открито в ЦГЧ - УПИ ІІ, кв. 67 по плана на гр. Искър-
Проектното решение предвижда обособяване на 
една детска площадка за деца от 0 до 3 годишна 
възраст и фитнес на открито върху готови бетонови 
площадки;За площадките е предвидено полагане на 
ударопоглъщаща каучукова настилка там, където са 
разположени съоръженията за игра с необходимата 
площ на падане;Обзавеждането й включва 
комбинирано детско съоръжение, пясъчник с 
дървени седалки, ограда, две пейки, две кошчета за 
смет и информационна табела. -Детски и спортни 
площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 по плана на гр. 
Искър-Изгражда се една детска комбинирана 
площадка за деца от 0-3 и 3-12 годишна възраст.За 
тази площадка се предвиждат необходимия брой 
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съоръжения по възрастови групи и се създават 
условия за следните видове игри – люлеене, 
пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на 
равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, 
учене, общуване, колективни игри. В проектната 
разработка е представено обзавеждане с детски 
съоръжения за основните видове игри, необходима 
та площ на падане, настилки, паркова мебел. 

 


