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e-mail: artgradina@gmail.com

Ценова листа
за проектантски услуги по част “Паркоустройство и благоустройство”
Пълна проектна документация, съгласно изискванията на наредба №4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти - за обществени и частни обекти, подлежащи на
съгласуване в НАГ – по методика за определяне на цените (Приложение 11)
За частни обекти:
Цена 2.00 лв./ м² при минимум 500.00 лв.
(Цена на проектиране на терен до 250 м² - 500.00 лв.)
В цената се включват:

Фаза идеен проект:
Концепция
обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа

Цена 1.00 лв./ м²

Фаза технически проект: (прави се на базата на изготвен идеен проект)
Дендрологичен проект
определяне асортимента на растителните видове и точното им разположение чрез нанасяне на проекция на короните им или
заеманата от групи и масиви площ

Трасировъчен проект
определяне на размери и отстояния на алеи, площадки, архитектурни елементи и съоръжения

Посадъчна схема
определяне на точните места на засаждане на растителните видове и размери на дупките

Обяснителна записка
Количествена сметка
Цена 1.00 лв./ м²
За реконструкция на градина стойността на проекта се коригира с коефициент 1.2

Допълнителни проекти:
Проект за вертикално планиране – определяне наклони, проектни коти, хоризонтали
Детайли, разрези, изгледи – на специфични елементи от проекта
Визуализации – тип колаж или 3D
Поливна система – трасировка на тръби, разпръсквачи, капково напояване
Дренажи – трасировка на отводнителни канали и дренажни тръби
Осветление – избор и разположение на осветителни тела, трасировка на траншеи за кабели

цена:
2 лв./ м²
100 лв./бр.
100 лв./бр.
……………
+ 10%
+ 10%

Други:
Проектиране на тераси, покривни градини (дендрология) – до 100 кв.м.
Проектиране на тераси, покривни градини – над 100 кв.м.
Среща и оглед на терена - в рамките на София
за други населени места

250 лв.
по договаряне
безплатно

50 лв.+
транспортните
разходи

Експертна оценка по чл.19, ал. 4 от ЗУЗСО (за обекти в София):
- без трайна дървесна растителност (декларация за липса на растителност)

70 лв.

- от 1 до 5 броя дървета

100 лв.

- от 6 до 10 броя дървета

150 лв.

- от 11 до 15 броя дървета

200 лв.

- от 16 до 20 броя дървета

250 лв.

Авторски надзор (на час, с включено време за път)

50 лв.

Консултации (на час, с включено време за път)

50 лв.

Забележка: цените са без ДДС

