
Цени за

ВИД Ед.мярка остойностяване лв. 

№ Материали, консумативи и оборудване  ( с ДДС)

I. Преки разходи

Растителност и консумативи

1
Широколистни фиданки (липа, кестен, явор, клен, бреза, 

дъб, ясен, върба) - мин.височина 200-250 см
бр.

2
Иглолистни фиданки (смърч, ела, бор) - мин.височина 100-

125 см
бр.

3
Иглолистни фиданки (туя, лъжекипарис) - мин.височина 

100-120 см
бр.

4
Иглолистни фиданки (кълбовидна туя) - мин.височина 20-

30 см контейнер
бр.

5
Иглолистни храсти (хвойна) - мин.височина 20-40 см 

контейнер
бр.

6
Иглолистни храсти (вариетети) - мин.височина 20-40 см 

контейнер (жълта и синя хвойна)
бр.

7
Листопадни цъфтящи храсти (спирея-майски сняг, 

форзиция, дрян)
бр.

8

Листопадни цъфтящи храсти декоративни форми 

(яп.спирея, бумалдова спирея, керия, люляк, яп.дюля, 

филаделфус)

бр.

9
Вечнозелени храсти (котонеастър, лоницера, 

яп.чашкодрян-евонимус, винка, лигуструм)
бр.

10
Вечнозелени храсти (лавровишна, чемшир, кисел трън, 

пираканта)
бр.

11 Рози в контейнер бр.

12 Цветя-пролетни ( теменужки, незабравки и др. ) бр.

13
Цветя-многогодишни ( маргарити, мини карамфил, флокс, 

иглика и др.)
бр.

14 Луковици (лалета, нарциси, зюмбюли) бр.

15 Луковици (ириси) бр.

16 Тревна смеска - норма 25 гр./м2 кг.

17 Тревна смеска за сенчести места - норма 25 гр./м2 кг.

18 Дървени колове за укрепване на широколистни дървета бр.

Градинско обзавеждане

19 Пейка с облегалка бр.

20 Пейка без облегалка бр.

21 Маса дървена 180/90/75h см. бр.

22 Маса с пейки дървена 180/180/90h см. бр.



23
Беседка тип - квадратна 200/200/270h см /включен е 

монтаж/
бр.

24 Пергола дървена - 100/250/240h см /включен е монтаж/ бр.

25 Кошче за отпадъци бетоново бр.

26 Кошче за отпадъци бетоново с декоративна повърхност бр.

27
Бетонова кашпа за цветя и растителност - правоъгълна 

70/35/25 см.
бр.

28
Бетонова кашпа за цветя и растителност - квадратна - 

малка 35/35/25 см.
бр.

29
Ограничител /антипаркинг елемент/ - метални тръби 

/включен е монтаж/
бр.

30
Ограничител /антипаркинг елемент/ - бетон, Н до 40 см 

/включен е монтаж/
бр.

Материали за ремонт

31
Обработен дървен материал – дъски и летви (посочват се 

размери, брой и се изчисляват в м3)
м3

32 Дървена ограда с височина 40-50см м

33 Бетонови плочи 50/50/5см бр.

34 Бетонови плочи 40/40/5см. бр.

35 Бетонови градински бордюри 50/16/8см бр.

36 Пясък за пясъчник и опесъчени настилки м3

37 Пясък за пясъчник и опесъчени настилки (чувал -20кг.) бр.

38 Декоративни камъни ф до 5см.(чувал -25кг.) бр.

39 Декоративни камъни ф до 10см.(чувал -25кг.) бр.

40 Декоративни камъни ф от 10 до 20 см.(чувал -25кг.) бр.

41
Декоративни камъни за скални кътове - големина над 20 

см.- на брой
бр.

42 Дървесни кори (Мулч) (чувал -50л.) бр.

43 Плодна пръст (чувал -50л.) бр.

44 Лак за дървени повърхности л.

45 Блажна боя кг.

46 Разредител АМВ и МРТ л.

II. Непреки разходи:

Машини

47 Електрическа косачка бр.

48 Моторна, бензинова косачка бр.

49 Тример-електрически бр.

50 Храсторез-електрически бр.



Инструменти

51 Лопата (права и крива) бр.

52 Гребло бр.

53 Мотика бр.

54 Кирка бр.

55 Коса бр.

56 Ножици за храсти (лозарски ножици) бр.

57 Ножици за жив плет бр.

58 Трион бр.

59 Комплект инструменти за цветя (лопатка, гребло, садило) бр.

60 Ръчен градински валяк за трева бр.

61 Удължител за електрозахранване 25м. бр.

62 Накрайник за чешма бр.

63 Маркуч 1/2" - 50м. бр.

64 Пръскачка за поливане бр.

65 Четки за боядисване (комплект 3 бр.) бр.


