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II.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

�

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Настоящата техническа спецификация представлява комплект от инструкции за 

изграждане на спортна площадка в ЖК «Младост» . гр. Попово. На основата на 

изготвен и одобрен проект, следва да бъде извършено и строителството на спортна 

площадка. 

Обекта се намира в УПИ I, кв. 17 по регулационния план на гр. Попово и в ПИ 

57649.503.82 по КККР на гр. Попово. 

 

Строежът по поръчката е пета категория, съгласно чл.137,ал.1,т.5(а) от ЗУТ и чл.10, 

ал.1, т.6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи. 

Настоящата техническа спецификация следва да се разглежда като неразделна част 

от Договора за изпълнение на поръчката. 

 
2. ОБХВАТ, ЦЕЛ И ЕТАПИ НА ПОРЪЧКАТА 
Целта на процедурата е избор на изпълнител за извършване на СМР, вкл. доставка и 

монтаж на съоръжения, съгласно одобрения инвестиционен проект за строежа. 
 
3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
При извършване на строителството, предмет на възлагане, стриктно да се спазват 

действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти, по – важните от които са: 

�� Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

�� Закон за опазване на околната среда; 

�� Наредба № 1/ 12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и 

безопасността на площадките за игра; 

�� Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи; 

�� Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони; 

�� Всички наредби по съответните специалности за прилагане на 

Европейската система за проектиране (Еврокодове); 

�� Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи изпълнението на 

строителните обекти. 

 
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА (ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
 
4.1. Строежите по поръчката са пета категория, чл.137,ал.1,т.5(а) от ЗУТ и чл.10, 

ал.1, т.6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, с 

оглед на което Изпълнителят трябва да има вписване в Централния професионален 
регистър на строителя към Камарата на строителите в България за: 

 

�� ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство (жилищно, 

обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС (Правилника за 

реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (към 

Закона за камарата на строителите)  

�� строежи от пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.5.1 от ПРВВЦПРС – 

строежи по чл.137, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗУТ – жилищни и смесени сгради с ниско 

застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 

застроена площ от 1000 кв. м до 5000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, 
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а за чуждестранни участници – относим документ в съответствие с чл.49, ал.1 от 

ЗОП. В случай на обединение, което не е регистрирано като юридическо лице – това 

изискване следва да е изпълнено за всяко едно от лицата в обединението, което ще 

изпълнява дейности по строителството. 

 

 5. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЕМ И 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА И ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР  

 

5.1. Описание на съществуващото положение, обем и съдържание на 
предвидените СМР; 
 

5.1.1.  Описание на съществуващото положение 
 

Площадката се изгражда на съществуваща стара спортна площадка. 

Съществуващата площадка е с асфалтово покритие 1548 м2, но не покрива цялата площ. 

Съществуват спортни съоръжения, които следва да се премахнат, защото са амортизирани 

и не отговарят на новото разпределение в площадкатаC Оградата също е стара и се 

предвижда да се премахне. 

 
5.2.  Обем и съдържание на  СМР; 
Площадката се изгражда на съществуваща стара спортна площадка, предвидено е 

от четирите страни да се огради с метална ограда с височина 4 м. Ще се обособят игрища 

за следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, както и зона със стрийт фитнес 

уреди, за които са приложени графични чертежи с указан начин за монтаж. 
Вертикалната планировка е съобразена с проекта за паркоустрояване и 

благоустрояване и показва проектното височинно положение на новопроектираните 

обекти.  

Предвидени са надлъжни наклони от 0,5% до 1,0% и напречни наклони от 1% до 

2%, като в максимална степен се запазва съществуващото положение. 

Водоотвеждането на повърхностните води е решено гравитачно към зелените 

площи и прилежащите асфалтобетонови повърхнини. 

 
ОГРАДА ЗА CПOPTHO ИГРИЩЕ 

Размер на съоръжението: Н= 4.00м. 

Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и ПУ лак 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 
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�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� Дървените части да са изработени от подходящ дървен материал и 

допълнително обработени с грунд и лак с цел запазване здравината на 

детайлите. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития. 

Дърво: 
�� Дървеният материал, от който да са изработени съоръженията да е съобразен с 

всички природощадящи подходи, чрез които да не се нарушава екологичния цикъл 
�� Дървото да се третира с биологично рециклиращ се продукт 
�� Дървеният материал да етретиранвавтоклав,за да може да издържинаразличните 

променливи атмосферни условия и да е с дълъгживот 
�� Да се използва дървен материал, който да има сертификати, да не дава фира, 

поради фактът, че не се употребяват тежки метали за обработкатаму. 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

 
 

МИНИ ФУТБОЛНА ВРАТА 1.20 х 1.80 

 

 Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните 

получени стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. 

Заваръчните дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от 

правоспособни електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно 

изискванията на БДС EN 1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Възрастова група:  от 3 до 12г. 

�� Размер на съоръжението: В:1.20м; Ш:0.50м.; Д:1.80м. 

�� Допустима настилка: трева,ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини. 

�� Носещи елементи:тръбна конструкция.Обработкана метала:грунди автоемайллак.  

  Мрежа – текстил. 

�� Основни видове занимания:  колективни игри 

�� Приложими стандарти и Наредби:  

БДС EN 748:2004– СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРИЩА:                        

ФУТБОЛНИ  ВРАТИ  – функционални   изисквания и изисквания за  безопасност, 

методи за изпитване; 

БДС EN 748:2013– СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРИЩА: СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ФУТБОЛ 
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�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерниинетоксични покрития. 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 
Съоръжението трябва да бъде монтирано върху  ударопоглъщащи повърхности 

съгласно БДС EN 1177. 

 

БАСКЕТБОЛЕН КОШ, СТОЙКА, РИНГ И МРЕЖА 

 
�� Размер на съоръжението:В:3.95м. Ш:1.80м. Д:2.65m. 
�� Допустима настилка:трева, ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини 

�� Основни видове занимания:  игра на баскетбол 

�� Приложими стандарти :EN 1270:1998 Съоръжения за игрални полета – Баскетболни 

съоръжения – Изисквания за функционалност и безопасност, методи за тестване 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 
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дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е 

с произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са 

защитени срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се 

използват полимерни  и нетоксични покрития 

  

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ  
Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

Съоръжението трябва да бъде монтирано върхуударопоглъщащи 

повърхности съгласно БДС EN 1177. 

 

СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ  С МРЕЖА  И  ОБТЕГАЧ   
 
�� Размер на съоръжението: В:2.50м.; Ш:0.10м.; Д:10.00м. 
�� Допустима настилка:ударопоглъщаща настилка,  

�� Приложими стандарти : 

БДС  EN 1271:2015 
            Съоръжения за игрища. Съоръжения за волейбол.  

            Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване 
 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 
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8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 
Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е 

с произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са 

защитени срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се 

използват полимерни  и нетоксични покрития 

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ  
Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

 Съоръжението трябва да бъде монтирано върхуударопоглъщащи 

повърхности съгласно БДС EN 1177. 

 

КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ 

 

 

 

  

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

��Размер на съоръжението: В:0.90м. Ш:0.50м Д:0.40м. 

��Носещи елементи:тръбна конструкция. Обработкана метала:грунди ПУлак 

��Допълнителни елементи C метална кофа,прахово покритие 
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�� Дървените части да са изработени от подходящ дървен материал и 

допълнително обработени с грунд и лак с цел запазване здравината на 

детайлите. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ    
 Съоръжението „КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ” се монтира съгласно работен проект 
 

УРЕД  ЗА ТРЕНИРОВКА НА РЪЦЕ 
�� Размер на съоръжението: 
�� В:1.50м. Ш:0.60м. Д:1.30м. 

�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Възрастова група: до 100 кг. 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  
�� БДС EN 957C1:2006 

 

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� Дървените части да са изработени от подходящ дървен материал и 

допълнително обработени с грунд и лак с цел запазване здравината на 

детайлите. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 
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грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

 

ПолиетиленC Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите да могат лесно да се 

заличат, като се използва  разтворител.  

 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ . 
 Съоръжениетосе монтира съгласно – работен проект 

 
УРЕД  ЗА ТРЕНИРОВКА НА КОРЕМНИТЕ МУСКУЛИ 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  0.70 х 0.60 х 1.50 
�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Функционалност: развива мускули на корем и талия 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006  

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 
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грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

Полиетилен C Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите да могат лесно да се 

заличат, като се използва  разтворител.  

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ FS 07 
Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

 
УРЕД   ЗА  ГРЕБАНЕ 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  1.10 х 0.70 х 1.70 
�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Елементи: Cседалка от висококачествена пластмаса HDPE с 10 години гаранция 

/срещу UV лъчи и влага / 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Функционалност: развива мускули на рамене, гръб и бедра 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006 

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 
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Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

Полиетилен C Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ. 
 Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

 
УРЕД ” КАРДИО ” 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  1.40 х 0.80 х 2.30 
�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Елементи: Cседалка от висококачествена пластмаса HDPE с 10 години гаранция 

/срещу UV лъчи и влага / 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Функционалност: развива мускули на корем и бедра 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006 

�� БДС EN 16630:2015 

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 
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Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

Полиетилен C Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 Съоръжението се монтира съгласно – работен проект 

 
УРЕД  ЗА ГРЪБ 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  2.00 х 0.80 х 2.60 
�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Елементи: Cседалки от висококачествена пластмаса HDPE с 10 години гаранция 

/срещу UV лъчи и влага / 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Функционалност: развива мускули на рамене, гръб, бицепс 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 

�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 
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Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

Полиетилен C Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 Съоръжениетосе монтира съгласно – работен проект 
 

УРЕД  ЗА РАЗВИВАНЕ НА БЕДРЕНИТЕ  
И СЕДАЛИЩНИ МУСКУЛИ 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  1.80 х 0.70 х 1.80 
�� Зона за безопасност: 13кв.м. 

�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Елементи: Cседалки от висококачествена пластмаса HDPE с 10 години гаранция 

/срещу UV лъчи и влага / 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Функционалност: развива мускули на бедра и пръсец 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006 

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 
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�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

Полиетилен C Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 Съоръжениетосе монтира съгласно – работен проект 

 
СТРИЙТ ФИТНЕС УРЕД 

 
�� Размери на съоръжението:(м)  2.50 х 2.50 х 2.40 
�� Носещи елементи: тръбна конструкция. Обработка на метала: грунд и автоемайл лак. 

�� Елементи: висококачествена пластмаса HDPE с 10 години гаранция /срещу UV лъчи и 

влага / 

�� Максимално тегло на трениращия:  120 кг. 

�� Допустима настилка:ударопоглъщаща гума, трева 

�� Приложими стандарти:  

�� БДС EN 957C1:2006 

 

Да се използват стоманени профили с якост на скъсване над евентуалните получени 

стойности при експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Заваръчните 

дейности да се изпълняват с електроди в съотвестствие с БДС, от правоспособни 

електрозаварчици. Съоръжението да бъде изработено съгласно изискванията на БДС EN 

1176: 

   

�� Съоръженията  да нямат остри ръбове и издатини 

�� Да са изработени от нетоксични материали 

�� Всички метални част да са грундирани срещу ръжда 

�� Повърхностите да са гладки, лесно почистващи  

�� Да се избегват сложни профили и опасни пролуки 

�� Да са съобразени с ръста на децата /мащабите отговарят на съответната 

възрастова група/ 

�� Безопасността на укрепването на цялото съоръжение да се гарантира от 

бетонни армирани фундаменти / бетон М150/  и анкерни планки Ст 3 с 

дебелина 4 мм  Да са устойчиви и здраво прикрепени към земята, 

монтажа да се извършва върху предварително  фундирани стъпки при 

дълбочината на фундиране  h = 60 см и стриктно нивелиране на 

стъпките. 

�� Да притежават проста и ясна форма, която е съобразена с функцията им 

�� Съединенията на отделните детайли да са изпълнени така,че да не 

привличат детското внимание и да не се отвинтват. Максималното 

разстояние на излизащите извън повърхността детайли е не повече от 

8мм. В случай ,че излизат над тази установена норма те имат 

закръгление с минимален радиус 3 мм. 
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�� С цел безопасност и намаляване на риска от инциденти при използване 

на съоръжението на рисковите места да са поставени гумени настилки и 

уплътнения. 

 

Метал /стомана/ C  да е основният материал, използван в продуктите. Стомана да е с 

произход от сертифицирани производители и доставчици. Металните части да са 

грундирани. Металните части и елементите на съоръженията за игра да са защитени 

срещу действието на атмосферните влияния и от корозия. За целта да се използват 

полимерни  и нетоксични покрития 

ПолиетиленC Детайлите да се произвеждат от листи полиетилен с висока плътност 

(HDPE) с дебелина до деветнадесет мм. Този материал да е специално изработен така,че 

да не може да се разруши с времето и има възможно  найCдобрите показатели за трайност 

на цвета и UV резистентност. Да не   поддържа горенето и графитите 
 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 Съоръжението да се монтира съгласно – работен проект 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАСТИЛКИТЕ 

 
Алея 
Алеята е новопроектирана и е от бетонни плочи 30/30/4 см. Оформена е с градински 

бордюр. Върху уплътненото земно легло /Е=20 Мра/, да се подложи 10 см несортиран 

трошен камък / 0 – 63/ и пясък 5 см. 

Да се изпълни бетонова тротоарна настилка от плочи (положени върху легло от чакъл 0C63 

мм), на вароциментов разтвор с дебелина 6 см., М10 / отношение 6:1:18/, без фуга. 

Бетонните  плочи   да отговарят на БДС съответно: 

• бетонни плочи за настилка – БДС ЕN1339, с клас на приложение 2 – устойчиви на 

замразяванеCразмразяване със соли и на стандартни механични натоварвания; 

Повърхността на плочите да е облагородена с покривен слой   от висококачествен чакъл и 

кварцов пясък с фаска. Композицията на настилката предвижда използването на плочи с   

цвят  –  сив. Във всеки случай трябва да се осигури доброто отводняване на настилката, 

както на повърхността, така и на основата. Освен това за отвеждане на повърхностните 

води следва да се предвидинаклон от 2C2,5%. 

 
Бетонни градински бордюри – БДС ЕN1340, с клас на приложение 2 – устойчиви на 

замразяванеCразмразяване със соли и на стандартни механични натоварвания;  

Минимални изисквания към бордюрите: 

C устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на 

маса след изпитване поCмалко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; 

C якост на огъванеC минимум клас 3C 4, 8 мегапаскала; 

C устойчивост на изтриванеC минимум клас 3, поCмалко или равно на 23 мм; 

Бетоновите градински   бордюри да са сиви.   

 

 
ИГРИЩЕ 
 

В проекта са предвидени – ремонт на старата асфалтова настилка и направа на нова 

в неасфалтираните части. 

Старата асфалтова настилка е необходимо да се изреже по края за да се оформи поC

добре прехода от старата и нова настилка. Старата да се фрезова на 3 см дълбочина. 

Фрезованата настилка ще бъде с площ 1400 м2. Новите части /506 м2/ да се изкопаят на 30 

см дълбочина от получения нов ръб на старата настилка /след фрезоване/ и да се уплътни 

земното легло. Да се положи и уплътни /400 Мра/ несортиран трошен камък до ръба на 

съществуващата настилка /30 см/. 
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Асфалтира се до бетонната основа на новата ограда, която /основа/ трябва да се 

издига на 15 C 20 см над асфалтовата настилка. 

Да се положи плътен асфалтобетон /1200 Мра/ върху трошен камък и фрезованата  

асфалтова настилка в пласт 4 см. Предвидени са количества за достигане на параметрите 

на вертикалната планировка. 

 
Асфалтобетоновата настилка да  се изпълни  с  плътна асфалтова смес тип АС 11,5 
износващ В 50/70, (тип В). Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС ЕN 

13108C1/NA:2009, поC нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС ЕN 

13808:2006/NA:2012, поCнов или еквивалент и да бъдат съобразени с изискванията  на 

„Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ за изпитване на горещи асфалтобетонови 

смеси. 

             Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда поCниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. 

Вложената асфалтобетонова смес се придружава с декларация за съответствие и 

сертификат. 

           Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди 

разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно 

почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде 

предпазена от замърсяване и десортиране.  

 

Транспортиране на асфалтовите смеси  
            Необходимо е да се осигури достатъчен брой транспортни средства и подходящи 

условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за 

осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на 

превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. 

Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.  

              Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка 

по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 

светлина.  

               Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, 

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

              Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди 

разтоварване (покриване).  

               При доставянето на сместа, тя трябва да бъде в температурните граници 140С от 

температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес не отговаря 

на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 

вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спесификацията.  

               Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент 

транспортни средства.  

             Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /  

пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване 

изискванията  за уплътняване на асфалтовите настилки.     

Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































