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1. Наименование и адрес на възложителя: ОУ „Стоян Михайловски”, гр. 

Пловдив, ул. „Константин Геров” № 45. 

 

2. Обект на поръчката, местонахождение 

Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт 

на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив 

 

Спортната площадка следва да бъде изградена в училищния двор на ОУ „Стоян 

Михайловски”, на мястото на съществуващото в момента върху компрометирана 

асфалтова настилка волейболно игрище. Бъдещата площадка следва да бъде разположена 

в тази част на двора успоредно на съществуващите 2 броя игрища за футбол/хандбал и на 

юг от тях. 

 

3. Кратко описание на предмета на поръчката, количество и обем на 

предвидените работи 

3.1. Цели на поръчката 

3.1.1. Да бъде изградена площадка за спорт на открито в съответствие с 

действащата в страната нормативна уредба и да се осигурят условия за нейната безопасна 

експлоатация. 

3.1.2. Площадката за спорт на открито, която следва да бъде изградена, 

представлява открит обект за спортни дейности по смисъла на § 5, т. 68 от 

допълнителните разпоредби на ЗУТ - терени (площадки) и оборудване, използвани за 

масови физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни, 

хандбални, бейзболни, ръгби, мини голф и други игрища за колективни спортове. 

3.1.3. Предназначение на площадката за спорт на открито – мултифункционално 

игрище за колективни спортове /футбол/хандбал, баскетбол и волейбол/, колективни игри 

/”народна топка” и др./ и масови физически упражнения за учениците от ОУ „Стоян 

Михайловски”. 

3.2. Описание на поръчката 

3.2.1.Съобразно изискванията, заложени в настоящата документация, участниците 

разработват като част от документите за участие в процедурата идейно решение за обекта 

– индивидуален проект, отговарящ на критериите на възложителя за функционалност и 

качество и на действащите у нас стандарти за безопасност на този вид 

многофункционални спортни съоръжения за различни видове спорт със свободен достъп. 

Идейното решение трябва да послужи за остойностяване на изпълнението. 

Забележка: Съдържанието на идейното решение е регламентирано в 

техническите спецификации към документацията за участие в настоящата процедура. 

3.2.2. Изготвянето на работния инвестиционен проект за обекта ще става на базата 

на идейното решение на изпълнителя, което същият е длъжен да изработи като част от 

офертата си за участие в настоящата процедура. 

При изготвяне на работния инвестиционен проект да се спазват изискванията по 

всички действащи към момента съответни нормативни документи, вкл. Наредба № 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 



проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Съдържанието на проекта е регламентирано в техническите спецификации към 

настоящата документация. 

3.2.3. СМР, които ще бъдат изпълнявани при реализиране на проектната 

разработка, се състоят в демонтаж на съществуващи и амортизирани волейболни стойки, 

разкъртване на компрометирана асфалтова настилка, изкопни работи, натоварване и 

извозване до регламентирано разтоварище на изкопана пръст и строителни отпадъци, 

подравняване и уплътняване на земна основа в изкоп, полагане на градински бордюри, 

доставка и монтаж на многофункционално спортно съоръжение за различни видове спорт 

със свободен достъп на открито, изграждане на основа за спортната разливна каучукова 

настилка от армиран бетон, доставка и полагане на цветна разливна каучукова спортна 

настилка и други СМР, технически свързани с предмета на договора. 

Изискванията към строителните материали и начина на изпълнение на СМР са 

посочени в техническите спецификации към настоящата документация. 

Спортната площадка трябва да отговаря на действащите изисквания за 

безопасност. 

Изискванията към вида и характеристиките на многофункционалното спортно 

съоръжение за различни видове спорт със свободен достъп и настилката за спортната 

площадка са подробно изброени в техническите спецификации към настоящата 

документация. 

Участниците в настоящата процедура следва да извършат оглед на обекта, предмет 

на настоящата процедура, и да се запознаят на място с всички условия и обстоятелства, 

които биха се отразили при подготовка на офертата им, за да могат обективно да оценят 

на своя отговорност, за своя сметка и риск възможностите си за изпълнение на поръчката.  

3.2.4. Вид на минимално предвидените СМР и на другите видове дейности, не 

представляващи СМР, които е необходимо да бъдат изпълнени на обекта и които 

следва да фигурират в количествената сметка към идейното решение на 

участниците за обекта: 

- Изготвяне на работен инвестиционен проект за обекта, вкл. авторски надзор по 

време на строителството; 

- Демонтаж на съществуващи и амортизирани волейболни стойки; 

- Разкъртване на компрометирана асфалтова настилка, вкл. съществуваща основа,в 

участъците на новопроектираните основи или стени; 

- Изкопни работи - машинно и/или ръчно; 

- Натоварване и извозване до регламентирано разтоварище на изкопана пръст и 

строителни отпадъци (с вкл. такса); 

- Подравняване и уплътняване на земна основа в изкоп; 

- Доставка и монтаж на многофункционално спортно съоръжение за различни 

видове спорт със свободен достъп на открито (всички свързани с това дейности); 

- Изграждане на основа за спортната разливна каучукова настилка от армиран 

бетон (бетон B20, армировка 5N6/m’ в двете посоки) с дебелина не по-малко от 0,10 м 

върху подложка от уплътнен слой трошен камък; 

- Доставка и полагане на цветна (червена) разливна каучукова мултифункционална 

спортна настилка с дебелина и площ, съобразени с предназначението и размерите на 



площадката, включително разчертаване на различни по цвят спортни терени за 3 вида 

спорт /футбол, баскетбол и волейбол/; 

Забележки: 

Посочени са минимално изискуемите дейности за обекта. В зависимост от 

идейното си решение за изграждане на площадката, участниците следва да посочат в 

количествената сметка всички видове СМР и техните количества, необходими за 

изпълнението на обекта в съответствие с направеното предложение. 

Идейното решение за изграждане на площадката следва да бъде съобразено със 

съществуващата техническа и пешеходна инфраструктура в близост до обекта. 

3.2.5. Вид и технически характеристики на изискуемото многофункционално 

спортно съоръжение за различни видове спорт със свободен достъп, което е 

необходимо да бъде доставено и монтирано на обекта и което следва да фигурира в 

количествената сметка към идейното решение на участниците за изграждане на 

площадката: 

- Доставка и монтаж на 1 брой многофункционално спортно съоръжение за 

различни видове спорт със свободен достъп на открито - изцяло оградено игрище за 

футбол/хандбал, баскетбол и волейбол, представляващо модулна метална конструкция, 

включваща оградни пана с интегрирани в тях футболни/хандбални врати, баскетболни 

кошове и минимум 2 входа/изхода, допълнително оборудвана със стойки за волейбол с 

регулируема височина на мрежата и волейболна мрежа. 

Многофункционалното спортно съоръжение за различни видове спорт със 

свободен достъп следва да бъде изпълнено в съответствие с приложимия стандарт за 

безопасност на този вид съоръжения БДС EN 15312:2007+А1:2011 „Съоръжения за 

различни видове спорт със свободен достъп. Изисквания, включващи безопасност или 

еквивалент.  

Забележка: Размерите на спортния терен /ограденото пространство за спорт/ 

на спортното съоръжение следва да бъдат не по-малки от 20 м х 10 м. 

За обекта са посочени минималните изисквания на възложителя по 

отношение на площ, вид, количество и технически характеристики на СМР, 

материали, съоръжения и оборудване, с които изисквания участниците следва да се 

съобразят при изготвянето на идейното си решение. В зависимост от свободната 

площ и бъдещото архитектурно решение, участниците могат да предлагат и 

допълнителни видове и/или количества съоръжения или оборудване. 

 

Максималният срок за проектиране следва да бъде не по-голям от 20 /двадесет/ 

календарни дни. 

Максималният срок за изпълнение на СМР следва да бъде не по-голям от 60 

/шестдесет/ календарни дни, считано от подписването на протокол за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.  

Срокът за упражняване на авторски надзор е по време на строителството. 

Авторският надзор се осъществява от проектанта на съответната част от проекта. 

Авторският надзор следва да се осъществява съгласно разпоредбите на ЗУТ и другите 

относими нормативни актове. 



За изпълнените дейности при завършване на обекта двете страни подписват 

протокол за установяване на извършените работи, в който се описват видът и 

количествата им. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Изпълнението на СМР ще е съгласно техническите спецификации и по стандарти и 

технологии, приети за приложение в България, въвеждащи европейски или международни 

стандарти, в съответствие с предложеното идейно решение и в съответствие със 

съгласувания и одобрен работен инвестиционен проект, изискванията на производителите 

за качествен монтаж и безопасна експлоатация и действащите в страната норми и 

стандарти. 

 

 

 

 


