
Техническа спецификация
Обект: „Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня" гр. Хисаря и

оформяне на информационно-опознавателен кът на открито”

Проектното предложение предвижда: В близост до северозападния вход на парка да се
образува ново площадно пространство със сух фонтан и площадка с места за сядане. Базирайки се
на климатичните особености на района (горещо и сухо лято), се предвижда изграждането на сух
фонтан, в близост до северозападния вход на парка. Също така се предвижда осветление, което ще
допълнии подчертае цялостната идея за фонтана и ще го направи забележим и за посетителите и
гражданите на град Хисаря. Сухият фонтан се предвижда да бъде захранван от водопровода на
града. Около фонтана се предвижда  да се обособи  познавателен информационен център на
открито с монтирани информационни табели с опознавателен характер, включващи природните
дадености  на община Хисаря, флора, фауна, води, климат, близки туристически маршрути и
пътеки, културно-историческо наследство.

Проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на
съществуващите туристически атракции в община Хисаря и популяризиране на града като място
на древна култура и  туризъм. Ще допринае за развитието на туризма в съответствие със
съвременните стандарти и за конкурентноспособен туризъм.

№ Вид дейност Ед.
Мярка Кол-во

ВИК технология

1

FPK 1000 - комплект воден ефект за Сух фонтан с постоянен поток:
• Капак: 400x400mm (Дебелина: 4mm) – Материал: AISI 304 Неръждаема
стомана
• Осветление : 1 x RGB Light (14W / 12-24V DC)
с 5 метра кабел
• Дюза : Гладка - MS 1012 (12mm)р Материал: Месинг с никелово покритие
Височина на водната струя: 1.75 – 2.0 m (с приложената помпа)
• Кран за регулиране на притока

бр. 8

2 Помпа за водни ефекти: 20м3/ч при H=5м бр. 1

3 Решетка (сито) за смукател бр. 1

4

Контролно табло със следните характеристики:
• PVC капак за употреба на закрито.Захранването  за LED осветлението да се
предвиди в непосредствена близост до таблото
• RGB конторлер, автоматизация за време.

бр. 1

Филтрация



5 Пясъчен филтър DELICA TOP 500, d=535mm, 1 ½, 11m3/h бр. 1

6 Помпа за басейни SILEN S 60, трифазна, 0.60 HP, 0.44kW бр. 1

7 Филтърен пълнеж.
Забележка: Цената  е калкулирана за кварцов пясък кг 100

Закладни части

8 Дюза дънна за басейн, фиксирано захващане - бял ABS бр. 3

9 Скимер с широко гърлo. Бял ABS бр. 2

10 Решетка за подов сифон бр. 1

Тръбна разводка ТП

11
Комплект тръбна разводка ТП - тръби, колена, преходи, колектори,
спирателни кранове и др.
Забележка: Цената  е калкулирана за PVC инсталация

бр. 1

Тръбна разводка стена/дъно/водни ефекти

12 Комплект тръбна разводка стени/дъно - тръби, колена, преходи и др. бр. 1

Окабеляване и осветление ТП

13 Осветление ТП к-т 1

14 Окабеляване ТП к-т 1

Ел. табло

15 Ел. табло, противовлажно к-т 1

Конструкция

16 Изкоп, армировка, бетон, хидроизлолация, облицовка к-т 1

Дезинфекция на водата



17

Регулируем механичен хлоратор за подаване на химикалите. Проточен
хлоратор, предназначен за механично  дозиране на твърди химикали.
Свърдва се  към циркулационната система  на басейна-след филтъра
/тип”in-live”/. Разполага с контролен вентил за регулиране на подаваните
хомикали. Изработен от висококачествена пластмаса. Капацитет 4 кг.

к-т 1

18 ПВЦ инсталация за подвързване на механичен хлоратор к-т 1

Познавателно- информационен център на открито

19 Познавателно- информационен център на открито с монтирани
информационни табла бр 1

Датчик за вятър

20
Система за защита от вятър-препоръчителна за обществени фонтани.
Включва датчик ANM-25 /анемометър/ със захранване 24V, 2.5
имп/м/сек, макс. 40 м/сек и микропроцесурно управление, окабеляване.

к-т 1

Офертите, окомплектовани съгласно изискванията, посочени в Запитване за оферта № 08-00-31 от
05.02.2020 г.следва да бъдат представени на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14, не по-
късно до 16.30 часа на 11.02.2020 г.


