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                    Образец № 6 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  

I. Съоръжения за детска площадка 

Възрастова група 0-3 г. 

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„КИТ” 

- Размери на съоръжението:  

42/73/65 

 - Максимална височина на 

 свободно падане: 38см 

- Видове игри:Люлеене, пазене на 

равновесие, тематични игри 

 

 

 

 

 

- Използвани материали:Шперплат 

е с обемна водоустойчивост и 
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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. 
 

 

3. Люлка тип клатушка„Костенурка” 

- 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. 
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4. Пързалка тип „Хамелеон” 
- Размери на съоръжението:  

49/183/79см 

 - Максимална височина на 

 свободно падане:60см 

- Видове игри:Катерене, 

пързаляне 
 

 

 

 

 

 

- Използвани материали: За 

производството на пързалките да 

се използва неръждаема 

ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със 

специална обработка на кантовете за износоустойчивост. 

Пързалките да са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и 

издатини. 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. 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. 

 

 

 
 

 

5. Комбинирано детско съоръжение „Къщичка“ 
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- Размери на съоръжението:  

164/260/256см 
- Видове игри:Катерене, общуване и  

тематични игри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и 

трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. 

- 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. 
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6. Детски пясъчник 

   

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

Размери на съоръжението: 315/315/24см 

- 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 
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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, 

коитоповдигат съоръжението в зависимост от дебелината на 

синтетичната настилка.  

 

 

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

- Размери на съоръжението:  

283см 

 - 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 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възрастова група 3-12 г. 

 

1. Комбинирано детско съоръжение „Крепост“ - малка 

- Размери на съоръжението:  

61м2 

- Максимална височина на 

 свободно падане:150см 

- Видове игри:Катерене, пързаляне,  

пазене на равновесие, преминаване,  

общуване и тематични игри 
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- 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 да са защитени срещу действието 

на атмосферни влияния с нетоксични покрития.  

 

За производството на тунелната пързалка да се използва многослоен 

стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от 

деца в указаната възрастова граница. Пързалките да са гладки, 

леснопочистващи и да нямат остри ръбове и издатини.  

За производството на правата пързалка да се използвана неръждаема 

ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална 

обработка на кантовете за износоустойчивост. Пързалките да са гладки, 

леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини.  

- 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. 
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8. 2.Люлка тип „Везна“ с 2бр седалки 

- 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.  

- 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 
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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.  

 

 

 

 

 

3. Детски пясъчник 

 
- 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, 
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монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, 

коитоповдигат съоръжението в зависимост от дебелината на 

синтетичната настилка.  
 

4. Образователна игра „Ребус броене“ 

- 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 антикорозиен грунд 

и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със 

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. 
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5. Занимателна игра „Телефон“ 
- Размери на съоръжението:  

27/58/90см 

 - Видове игри:Общуване 
 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

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

веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.  

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. 

6. Дървена беседка – шестоъгълна 

 
 

 

- 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 шлайфани, импрегнирани и 

двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Всички метални части 

и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на 
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атмосферни влияния с нетоксични покрития. Покривите на беседките да 

се изработват от дървена конструкция, покрита с OSB и битумни 

керемиди с цветна посипка. 

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към съществуващия  

- терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент по посочения по-

долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението и 

бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към 

конструкцията. 

 

 

 

 

 

 

7. Люлка възраст (3-12г.) 

 
Размери : 135,5 / 38см 

- 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 са закръглени с радиус не по-малък 

от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и 

трислойно лакирани с екологични акрилни 
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лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите 

покрития) . Окачването на седалката се осъществява  чрез въже, в което 

са вплетенистоманени нишки в сърцевината  за здравина, безопасност 

исигурност на децата, както и са по-устойчиви на ванд. 

- Монтаж на съоръжението: Монтажа на съоръжението към 

съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти в зоната 

на закрепване. 

 

 

 

 

 

 

 

Фитнес площадка на открито 

1.Фитнес уред за трениране 

на горна част 

Уред за раздвижване и 

рехабилитация  

на горните крайници. Подходящ за  

раздвижване на хора със 

затруднени  

двигателни функции.  

Ползи:  

- укрепва мускулатурата на 

горните крайници;  

- подобрява кръвообращението и  

спомага за насищането на тъканите с кислород;  

- помага за подобряване координацията  

на движенията;  

 

 

- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 
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от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени 

чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка 

на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и 

устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към 

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението даса вулканизирани върху метални 

основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиен 

стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 

предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални 

капачки.  

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове. 

 

2. Фитнес уред за разтягане на крака, рамене и ръце - малък 

Уред за раздвижване и рехабилитация  

на крайници. Подходящ 

за  

раздвижване на хора със 

затруднени  

двигателни функции.  

Ползи:  

- укрепва мускулатурата 

на долните крайници;  

- подобрява 

кръвообращението и 

спомага за насищането 

на тъканите с кислород;  

- помага за подобряване координацията на движенията; 
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- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 

от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

 

 

 

 

 

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени 

чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка 

на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и 

устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към  

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху 

метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от 

бутадиен стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 

предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални 

капачки.  

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове. 

3.Тренировка за  рамене и ръце 

Наименование: Тренировка за ръце и рамене  

Модел: SЕ 06  

Възрастова група: За възрастни 

Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете и раменете 

Препоръчителни настилки за зоната на падане: Синтетична ударопоглъщаща 

настилка, пясък, трева 
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- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 

от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени 

чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка 

на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и 

устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към 

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху 

метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от 

бутадиен стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 

предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални 

капачки.  

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове. 

4.Тренировка за ръце и крака 

Наименование: Уред за трениране на ръце и крака Модел: SЕ 02 Възрастова 

група: За възрастни Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на 

ръцете и краката Препоръчителни настилки за зоната на падане: Синтетична 

ударопоглъщаща настилка, пясък, трева 
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- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 

от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени 

чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка 

на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и 

устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към 

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху 

метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от 

бутадиен стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 

предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални 

капачки.  

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове. 

5.Тренировка за рамене 

Наименование: Уред за трениране на рамене Модел: SЕ 03 Възрастова група: 

За възрастни Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете 

и раменете Препоръчителни настилки за зоната на падане: Синтетична 

ударопоглъщаща настилка, пясък, трева 
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- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 

от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са 

изработени чрез шприцване на висококачествен полиетилен с 

висока плътност с добавка на необходимите съставки за 

осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на 

външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към 

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението да са вулканизирани върху 

метални основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от 

бутадиен стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 

предназначени за специален инструмент, да са скрити със специални 

капачки.  

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове. 

6.Фитнес уред за разтягане на крака, рамене и ръце 

Уред за раздвижване и рехабилитация на горните и  

долните крайници. Подходящ за раздвижване на  

хора със затруднени двигателни функции.  



 
 

 
 

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

 
 

Ползи:  

- укрепва мускулатурата на горните и долните 

 крайници;  

- подобрява кръвообращението и спомага за  

насищането на тъканите с кислород;  

- помага за подобряване координацията на движенията;  

- може да се използва за самостоятелно раздвижване на долните крайници чрез 

движение на ръцете при хора с нарушения в опорно-двигателната система;  

- Размери на съоръжението: 16м2 

- Видове занимания:Спортни упражнения, раздвижване и рехабилитация 

на горните и долните крайници 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Използвани материали: Конструкцията на съоръжението се състои от масивни 

метални дебелостенни колони. Функционалните елементи са изработени също 

от метални тръбни профили. Металната конструкция да е боядисана 

двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с 

антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване.  

Всички полиетиленови елементи (предпазни капачки, тапи) да са изработени 

чрез шприцване на висококачествен полиетилен с висока плътност с добавка 

на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и 

устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи и са закрепени към 

съоръжението чрез неразглобяеми връзки.  

Всички елементи от каучук по съоръжението даса вулканизирани върху метални 

основи за осигуряване на достатъчна здравина и изработени от бутадиен 

стиролен каучук SDR, отговарящ на изискванията за устойчивост на 

атмосферни условия и UV лъчи.  

Движението на всички подвижни елементи на съоръжението се осъществява 

чрез лагерни възли с необходимите конструктивни размери и възможност за 

тяхната подмяна при износване.  

За сглобяване на отделните модули и конструкцията да се използва метален, 
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резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, 

които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален 

инструмент, са скрити със специални капачки.  

 

- Монтаж на съоръжението:Закрепването на съоръжението към бетонните 

фундаменти се осъществява чрез достатъчно на брой масивни анкерни 

болтове с размер М12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Паркови елементи 

1. Кош за отпадъци 

 

-Размери: Н=80см; Ф46см 

-Използвани материали: PHL панели 

 

2. Игра на шах – комплект маса и 4бр. места за сядане  

Маса за игра на шах с 4бр. места за сядане, изработени от мита мозайка, 

здраво закрепени към основата.  
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3. Пейка с облегалка 

Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. 

Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез 

анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез 

болтове с оглед предпазване от вандализъм.  

- Размери: Дължина – 180 см,  

Височина – 82 см  

Дълбочина – 40 см  

Ширина- 52 см 

- 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.  

Монтаж: Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва 

чрез анкериране в бетонен фундамент. 
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4. Тенис на маса  

- Размери : 

Ширина – 1,52м 

 Дължина – 2,74м                

 

 

III. Общи указания за поддръжка на съоръженията 

С оглед безопасната експлоатация на съоръжението е необходимо периодично 

да се извършва контрол на движещите и неподвижни функционални елементи и 

спомагателните модули. При констатиране на дефекти причинени от вандализъм, 

износване или неправилна експлоатация е необходимо да се предприемат мерки за 

тяхното отстраняване с оглед осигуряване на безопасна експлоатация  

  

 

Проектант:            

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

   /aрх. М.Личкова / 

Май 2018 г. 

гр. София  
 

 

 

 

 

 

 



Размер Гъстота на засаждане

h/см бр. м
2 Разстояние, см.

Иглолистни дървесни видове:

1 Abies concolor 150-200 3 по трасировка от посадъчния чертеж

2 Chamaecyparis lawsoniana 150-200 8 по трасировка от посадъчния чертеж

общо 11

Широколистни дървесни видове: 

3 Betula pendula 6-8 3 по трасировка от посадъчния чертеж

4 Catalpa bignonioides 6-8 2 по трасировка от посадъчния чертеж

5 Liquidambar styraciflua 6-8 1 по трасировка от посадъчния чертеж

6 Liriodendron tulipifera 6-8 1 по трасировка от посадъчния чертеж

7 Magnolia leonard messel 150 1 по трасировка от посадъчния чертеж

8 Tilia cordata 6-8 2 по трасировка от посадъчния чертеж

общо 10

Храстови видове:   

9 Cornus alba "Elegantisima"  50-60 61 за жив плет - еднореден - през 80см

10 Forsitia intermedia 50-60 17 в групи през 120см

11 Spiraea japonica 'Little princes' 30-40 12 шахматно през 50 см

12 Hydrangea paniculata 30-40 11 шахматно през 50 см

13 Hibiscus syriacus 50-60 12 в групи през 120см

14 Spiraea japonica 'Goldflame' 30-40 21 шахматно през 50 см

15 Lavandula angustifolia "Hidcote"  20-30 29 шахматно през 30 см

общо 163

Затревни площи 590

Изготвил: .........................................

            /ланд. арх. Катя Цветкова/

Количество

Вид / Латинско наименование

Дендрологична ведомост

№

ОБЕКТ:  „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в с.Костенец, УПИ XX-935, кв.47 и 

площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ  XIV и УПИ ХV , кв.70, община Костенец

ПОДОБЕКТ:„Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ  XIV и УПИ ХV , 

кв.70, община Костенец

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


