Учебен проект „Млад архитект“
Приложение 1.

размери /метър/
обект
басейн
скейт парк
баскетболно
игрище
волейболно
игрище
тенис корт
футболно игрище
Мини-футбол
игрище
общ парк

дължина ширина дължина ширина
60
30

30
20

40

30

30
50
120

15
30
90

80
150
100
80

50
40
60
75

заслон за пикник
пейнтбол/дартс
шах на открито
детски кът

60
5
30

хандбал

50

алеи между
игрищата

размери /см/

x

x

размери за макет /см/
дължина

ширина

x

40
5
20
30
наймалко
5м

* В размерите на игрищата е включено и място за пейки, седалки или други
необходими съоръжения.

Приложение 2.

Обект

Цена / лева/

басейн
скейт парк
баскетболно игрище
волейболно игрище
тенис корт
футболно игрище
Мини-футбол игрище
общ парк
заслон за пикник
пейнтбол/дартс
шах на открито
детски кът
хандбал
озеленяване
допълнително разчертаване + съоръжения

25000

44000
60000
15000
8000
4500
6800
20000
от 30000 до 80000
+ четвъртинката от цената на
допълнителното игрище

Приложение 3.
ОФЕРТА ЗА МИНИФУТБОЛНО ИГРИЩЕ
 6 броя малки врати на цена от 360 лв. за брой.
 2 броя големи врати на цена от 540 лв. за брой.
 Мрежа за големи врати /двуцветна/ – 2 броя по 225 лв.
 Мрежа за малки врати – 6 броя по 100 лв.
 Корнер флагове /комплект от 4броя/. Цена за 1 брой – 30 лв.
 Предпазна мрежа тип „кошара“ /отстрани и над игрището/ – 2 лв. на кв. м +
метална конструкция за мрежата – 1120 лв. Размери на игрището 80 м дължина,
50 м ширина и 6м височина на мрежата.
 Обработка на терена – 3000 лв.
 Настилка /изкуствена трева/ с размери 75м дължина и 45м ширина – цена 9 лв.
за 1 кв. м.
 Лента за очертаване на отделните игрища /размери 40 м дължина и 20 м ширина/
– цена от 1 лв. за 1 м.
 Пейки/седалки – 2715 лв.
Оферта за мини-футболно игрище
Елемент
Малки врати
Големи врати
Мрежа за големи врати
Мрежа за малки врати
Корнер флагове – комплект
мрежа
Предпазна мрежа – тип
"кошара"
мет. конструкция
Обработка на терена
Настилка /изкуствена трева/
Лента за очертаване на отделните игрища
Пейки/седалки
Обща сума

Цена

Приложение 4.
ОФЕРТА ЗА ТЕНИС КОРТ
 Мрежа за тенис – състои се от:
1. Мрежа четворно пришита с размери 12 м дължина и 1 м ширина. Цена – 12 лв. за
1 кв. м.
2. Филе от винил – горно – 12 м. Цена 8 лв. за 1 м.
3. Стоманено обтягащо въже – 13 м по 2 лв. за 1 м.
 Опъвателни колове за тенис мрежа – 140 лв.
 Ограда с размери: дължина 50 м и ширина 30 м – състои се от:
1. Мрежа, която е с ширина 2 м и се продава на линеен метър. Цена – 12 лв. за 1 м.
2. Метална конструкция – 880 лв.
 Пейки/седалки – 2000 лв.
 Обработка на терена – 12200 лв.
 Настилка /изкуствена трева/ с размери 37 м /д/ и 18 м /ш/. Цена 28 лв. за
1 кв. м.
Оферта за тенис корт
Елемент
мрежа
филе
обтягащо въже
опъвателни колове за мрежа
мрежа
ограда
мет. конструкция
обработка на терена
настилка
пейки/седалки
Обща сума
тенис мрежа

Цена

Приложение 5.
ОФЕРТА ЗА ВОЛЕЙБОЛНО ИГРИЩЕ

1.
2.

3.
4.

 Мрежа за волейбол – състои се от:
мрежа – размери: дължина 9 м и ширина 1 м; цена 12 лв. за 1 кв. м.
филе /лентата, ограждаща мрежата/: горното бяло филе се продава на линеен
метър. Един топ от 45 м струва 180 лв. Долното и страничните филета са черни.
Един линеен метър черно филе струва 4 лв.
капси – необходими са 4 бр. капси на цена от 1 лв. за брой.
обтегач /стоманено въже с уши за захващане/ – дължина 10 м, цена 1 лв. за 1
линеен метър и 2 уши по 4 лв. за 1 брой.

 Боя за очертаване на линиите на игрището /5 линии с дължина 9 м, 2 линии с
дължина 18 м, 5 линии по 15 см от четирите страни на игрището/ – една кутия боя
от 800 г е достатъчна за 3 кв. м. Всички линии са с дебелина 5 см.
 Ограда, състояща се от мрежа /1200 лв./ и метална конструкция /1800 лв./.
 Обработка на терена – 6750 лв.
 Настилка – 11000 лв.
 Метални съоръжения /за захващане на мрежата, за съдията и др./ – 800 лв.
 Пейки/седалки – 2000 лв.
Оферта волейболно игрище
Елемент

Цена
мрежа

волейболна мрежа

филе
капси
обтегач

линии
ограда
обработка на терена
настилка
мет. съоръжения
пейки/седалки
Обща сума

9м, 18м, 15см
мрежа
мет. конструкция

Приложение 6.
ОФЕРТА ЗА БАСЕЙН
/размери 50 м дължина, 25 м ширина, 2 м дълбочина; външни размери 60 м дължина и
30 м ширина/
 Обработка на терена и изкопни работи – 12000 лв.
 Отливане на бетон – 12550 лв.
 Тръби – 5800 лв.
 Поставяне на тръби – 5000 лв.
 Филтри – 7800 лв.
 Плочки за облицоване стените на басейна – цена от 26 лв. на кв. м
 Решетка около басейна за оттичане на водата – 35 лв. за 1 м.
 Изграждане на съблекални с душове и санитарен възел – 13750 лв.
 Разделители на коридорите в басейна – 2250 лв.
 Врати за водна топка – 1800 лв.
 Пейки/седалки – 2000 лв.
Оферта басейн
Елемент
Обработка на терена и изкопни работи
Отливане на бетон
Тръби
Поставяне на тръби
Филтри
Плочки
Решетка около басейна
Съблекални, сан. възел
Разделители на коридорите
Врати за водна топка
Пейки/седалки
Обща сума

Цена

Приложение 7.
ОФЕРТА ЗА БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ
 Метална мрежа за употреба на открито – 2 броя по 18 лв.
 Табло метално – 2 броя по 230 лв.
 Ринг „Стандарт“ – 2 броя по 45 лв.
 Метална конструкция за кошове – 2 броя по 653 лв.
 Обработка на терена – 5500 лв.
 Настилка с размери 32 м /д/ и 17 м /ш/ – цена от 27 лв. за 1 кв. м.
 Ограда за целия терен /размери – 40 м /д/ и 30 м /ш// с височина 4 м. Мрежа
с ширина 4 м се продава на цена от 4 лв. за 1 м, а метална конструкция е на
стойност от 860 лв.
 Пейки/седалки – 3000 лв.
 Светлинно табло – 1500 лв.
Оферта за баскетболно игрище
Елемент
Метална мрежа - 2бр.
Табло метално - 2бр.
Ринг - 2бр.
Мет. конструкция за кошове
Обработка на терена
Оградна мрежа
Настилка
Светлинно табло
Пейки/седалки
Обща сума

мрежа
мет. конструкция

Цена

