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                                                  Образец № 9 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  

I. Съоръжения за детска площадка  

1. Информационна табела 

Кръгла табела предназначена за детски площадки. 

Табелата съдържа информация за възрастовата 

група на ползвателите, собственика на 

площадката, телефони за връзка, както и 

забранителни знаци.  

- Размери на информационната табела: 

височина – 180 см; Ф – 63 см  

- Използвани материали: кухи профили с 

необходимите технически характеристики, 

както и обемно водоустойчив буков 

шперплат; всички детайли да са двуслойно 

лакирани с лакове за външна употреба; 

сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.  

- Монтаж на съоръжението: монтажът на съоръжението към 

съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен 

фундамент или чрез замонолитване чрез бетонна стъпка. 

 

 2. Люлка тип клатушка „Махало” с 2бр седалки с кош  

- (Възрастова група 0-3 г.) 

 

- Размери на съоръжението:  

283см 

 - Максимална височина на 

 свободно падане: 124см 

- Видове игри: Люлеене  
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- Използвани материали: Подбрана и изсушена иглолистна дървесина с 

необходимите профили, с технически  експлоатационни 

характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация 

на съоръженията. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 

3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични 

акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за 

лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, 

метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване 

без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи 

на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни 

влияния с нетоксични покрития.  

Люлките се монтират към конструкцията посредством метален обков, 

осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока 

твърдост. Окачването на седалката чрез метална верига. Седалките на 

люлките да са от полиетилен с висока плътност, олекотени и 

осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, 

съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на 

седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и 

предотвратява изхлузване на детето през рамката на седалката.  

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към 

съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти с 

посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча 

с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране. 
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3. Люлка тип „Везна“ с 2бр седалки  

       - (Възрастова група 3-12 г.) 

- Размери на съоръжението:  

245/22/70см 

- Максимална височина на 

 свободно падане: 100см 

- Видове игри: Люлеене 

 

 

- Използвани материали:  

Подбрана и изсушена 

иглолистна дървесина с 

необходимите профили, с 

технически и експлоатационни 

характеристики, които 

съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички 

детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, 

импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна 

употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките да 

са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и 

непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали 

метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на 

атмосферни влияния с нетоксични покрития.  
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- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към съществуващия 

терен се извършва чрез бетонен фундаменти с размери 100 / 70 / 15 см. 

Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки 

се осъществява чрез метални 

колони със заварена армировка в 

зоната на стъпката и метална 

планка за болтови връзки към 

конструкцията. В случаите когато 

съоръжението се монтира върху 

съществуваща твърда настилка, която в 

последствие се покрива със синтетична 

ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на 

металните закладни части, коитоповдигат съоръжението в зависимост от 

дебелината на синтетичната настилка.  

 4. Люлка тип клатушка „КИТ” 

 

- (Възрастова група 0-3 г.) 

- Размери на съоръжението:  

42/73/65 

 - Максимална височина на 

 свободно падане: 38см 

- Видове игри: Люлеене, пазене на 

равновесие, тематични игри 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Използвани материали: Шперплатът е с 

обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV 

защита. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм 

и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични 

акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за 

лаковите покрития). Сглобките да се осъществят чрез поцинкован, 

метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване 

без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи 

на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни 
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влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e 

закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. 

Покритието на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни 

условия. Алуминиевите тръби, служещи за захващане и облегалка да са 

покрити с каучук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Монтаж на съоръжението: 

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез 

бетонни фундаменти по посочения по-долу фундаментен план. Връзката 

на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява 

чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и 

метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато 

съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която 

впоследствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, 

монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, 

коитоповдигат съоръжението в зависимост от дебелината на 

синтетичната настилка. 

 

5. Люлка тип клатушка „Костенурка” 

           - (Възрастова група 0-3 г.) 

- Размери на съоръжението:  

42/73/66 

 - Максимална височина на 

 свободно падане: 39см 

- Видове игри: Люлеене, пазене на 

равновесие, тематични игри 
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- Използвани материали: Шперплат е с обемна водоустойчивост и 

трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. Всички детайли да 

са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, 

импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за 

външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). 

Сглобките да се осъществят чрез поцинкован, метален резбови обков 

със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален 

инструмент. Всички останали метални части и елементи на 

съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с 

нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e закрепена 

стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието 

на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни условия. 

Алуминиевите тръби, служещи за захващане и облегалка да са покрити 

с каучук.  

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към 

съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти по 

посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони 

със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за 

болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се 

монтира върху съществуваща твърда настилка, която впоследствие се 

покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се 

извършва чрез анкериране на металните закладни части, коитоповдигат 

съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Люлка тип клатушка „Папагал” 

            - (Възрастова група 0-3 г.) 

- Размери на съоръжението:  

42/65/64 

 - Максимална височина на 

 свободно падане: 38см 

- Видове игри: Люлеене, пазене на 

равновесие, тематични игри 



                                                                                  
  

 
 

„БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, тел. 0885 84 76 34, е-mail: office@bsp-bg.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Използвани материали:  

Шперплатът е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с 

акрилни лакове с UV защита. Всички детайли да са закръглени с радиус 

не по-малко от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани 

с екологични акрилни лакове за външна употреба(удостоверено със 

сертификат за лаковите покрития). Сглобките да се осъществят чрез 

поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ 

разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални 

части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на 

атмосферни влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на 

клатушките e закрепена стабилно към металния фундамент и седалката 

на люлката. Покритието на пружината е прахово и устойчиво на 

атмосферни условия. Алуминиевите тръби, служещи за захващане и 

облегалка да са покрити с каучук. 

 

 

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към 

съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти по 

посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони 

със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за 

болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се 

монтира върху съществуваща твърда настилка, която впоследствие се 

покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се 

извършва чрез анкериране на металните закладни части, коитоповдигат 

съоръжението в зависимост от 

дебелината на синтетичната настилка. 
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7. Люлка тип „Махало“ с 2бр седалки 

       - (Възрастова група 3-12 г.) 

 - Размери на съоръжението:  

                                  283/213см 

- Максимална височина на 

 свободно падане: 124см 

- Видове игри: Люлеене 

 

 

 

 

- 

Използвани материали: 

 Подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с 

технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на 

натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли да са 

закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и 

трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба 

(удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките да се 

осъществят чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и 
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непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали 

метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието 

на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Люлките се монтират към 

конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез 

сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е 

чрез метална верига и е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 

1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. 

Седалките на люлките да са от полиетилен с висока плътност, олекотени и 

осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, 

съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на 

седалката за малки деца да е от алуминиева тръба с каучуково покритие и 

предотвратява изхлузване на детето през рамката на седалката.  

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към съществуващия 

терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез 

бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към 

съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в 

зоната на анкериране. 

  

 

 

 

 

 

8.  

 

8. Занимателна игра „Телефон“ 

           -(Възрастова група 3-12 г.) 
- Размери на съоръжението:  

27/58/90см 

 - Видове игри: Общуване 
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- Използвани материали: Стоманени тръби и планки с необходимите профили, 

с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на 

натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли да са 

трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за 

външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). 

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 

Използваният за производството шперплат да е с обемна водоустойчивост и 

трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. 

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към съществуващия 

терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със 

заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки 

към конструкцията. 

9. Образователна игра „Ребус броене“ 

- (Възрастова група 3-12 г.) 
- Размери на съоръжението:  

95/24/142см 

- Видове игри: Занимателни и образователни 

игри 

 

 

 

 

 

 

- Използвани материали:  Използваният за производството шперплат да е с 

обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV 

защита.  

За производството на конструктивните елементи да се използват стоманени 

тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни 

характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на 

съоръженията. Всички детайли да са трислойно лакирани с антиккорозиен 

грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със 
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сертификат за лаковите покрития). Сглобките да са осъществени чрез 

поцинкован, метален резбови обков.  

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към съществуващия 

терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със 

заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки 

към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху 

съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична 

ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на 

металните закладни части, коитоповдигат съоръжението в зависимост от 

дебелината на синтетичната настилка. 

 

 

 

  

 

10. Детски пясъчник   
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- Размери на съоръжението: 296/249/24см 

- Размери на съоръжението: 356/356/24см 

- Видове игри: Моделиране с пясък, тематични игри, общуване  

- Използвани материали: подбрана и изсушена иглолистна дървесина с 

необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, 

които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. 

Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, 

импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна 

употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките се 

осъществяват чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и 

непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали 

метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу 

действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. 

- Монтаж на съоръжението: монтажа на съоръжението към съществуващия 

терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на 

съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със 

заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки 

към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху 

съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със 

синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез 

анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в 

зависимост от дебелината на синтетичната настилка. 

Паркови елементи  

1. Кош за отпадъци 

-Размери: Н=80см; Ф46см 

-Използвани материали: PHL панели 

 

 

 

2. Пейки от дърво и бетон 
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Паркова пейка от бетон и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за 

стационарно поставяне към съществуващия терен. Закрепването на всички 

дървени детайли към бетоновата част е чрез болтове и метални L-профили с цел 

предпазване от вандализъм.  

Размери : 

Дължина – 160см 

Ширина – 80см 

Дълбочина – 40см 

Височина – 80см 

 

 

- Използвани материали: Подбрана и изсушена иглолистна дървесина с 

необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, 

които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички 

детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за 

външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален 

резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението 

да са направени от метален профил, защитен срещу действието на 

атмосферни влияния с нетоксични покрития.  

 

 

III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА  

1. Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на 

Държавен вестник ), съоръженията подлежат на постоянен, периодичен и 

годишен основен контрол.  

2. Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра 

веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.  
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3. Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра 

веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на 

площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на 

подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за 

игра в резултат на тяхното износване.  

4. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на 

общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на 

цитираната по-горе наредба.  

5. В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат 

мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна 

експлоатация на площадката за игра. 
6. Пързалките да са придружени с необходимата Декларация за съответствие, 

издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за 

съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция 

на определени елементи”).  

7. Всички съоръжения за игра да отговарят на Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията 

и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

  

 

 

 

 

Проектант:            

   ............................. 

           / aрх. М.Личкова / 

Май 2015 г. 

гр. София  
 


