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РАЗДЕЛ I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНОТО РЕШЕНИЕ 

1. Обща информация 

Изготвянето на работния инвестиционен проект ще става на базата на идейното 

решение на изпълнителя, което същият е длъжен да изработи за конкретния обект и да 

представи с офертата си за участие. 

Видът и количествата на минимално изискуемите СМР, съоръжения и оборудване, 

които участниците следва да предложат с идейното си решение за изграждане на 

площадката, са определени от възложителя в техническото задание към поръчката. 

Изпълнителят е длъжен да се придържа стриктно към офертата, на базата на която 

е определен за изпълнител в настоящата процедура и да не променя за целия срок на 

действие на договора условията и обстоятелствата, заложени в нея. 

2. Минимално съдържание на идейното решение 

2.1. Съобразно местоположението на площадката, заданието на възложителя и 

изходните данни към него, изпълнителят разработва идейно решение – индивидуален 

проект, отговарящ на критериите на възложителя за функционалност и качество и на 

действащите у нас стандарти за безопасност на многофункционалните спортни 

съоръжения за различни видове спорт със свободен достъп. 

Идейното решение да послужи за остойностяване на изпълнението и да включва: 

2.1.1. Обяснителна записка; 

2.1.2. Ситуационно решение-схема на спортната площадка; 

2.1.3. Предложение за многофункционално спортно съоръжение за различни 

видове спорт със свободен достъп и настилка на спортната площадка и кратко описание 

на техническите им характеристики в обяснителната записка.  

Участникът трябва да представи информация само за съоръжението за спорт 

и настилката, доставката и монтажа. 

А. Многофункционално спортно съоръжение за различни видове спорт със 

свободен достъп 

Участникът представя в обяснителната записка техническите характеристики, 

качеството и безопасността на многофункционално спортно съоръжение за различни 

видове спорт със свободен достъп. 

Минималната информация за многофункционалното спортно съоръжение за 

различни видове спорт със свободен достъп в обяснителната записка трябва да съдържа: 

- данни за производителя; 

- предназначение на съоръжението; 

- размери на съоръжението, вкл. височина/височини на оградата; 

- размери на спортния терен; 

- използваните материали за съоръжението; 

- елементите на съоръжението. 

В края на обяснителната си записка участниците трябва да приложат: 

- технически чертежи на спортното съоръжение. 

Б. Цветна разливна каучукова мултифункционална спортна настилка 

Участникът представя в обяснителната записка и обща информация за 

предлаганите от него материали за изграждане на спортната настилка. 

Минимални изисквания към информацията: 



- данни за производителите на материалите /продуктите/ за нейното изпълнение; 

- описание на предлаганата спортна настилка (предназначение, технически 

характеристики, използвани материали, начин на полагане, качество, възможности за 

поддръжка); 

- илюстративен материал за предлаганата спортна настилка (снимки, визуализации 

или други по преценка на участника). 

2.1.4. Осигуряване на безопасни условия при експлоатация на 

многофункционално спортно игрище.  

Участниците трябва да проектират и изпълнят многофункционалното спортно 

съоръжение за различни видове спорт при съблюдаване и спазване на изискванията за 

безопасност, съгласно БДС EN 15312:2007+А1:2011 или еквивалент. 

Многофункционалното спортно съоръжение за различни видове спорт със 

свободен достъп трябва да бъде предназначено за ползване на открито и да бъде 

изработено от материали, гарантиращи неговата изключителна устойчивост на различните 

атмосферни условия и безопасната му експлоатация. 

Площадката за спорт следва да отговаря на действащите в страната изисквания към 

строежите и на действащите в Европейския съюз и България стандарти за безопасност на 

подобен тип оборудване за спорт. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

предложил в идейното решение към Техническото си предложение доставката и 

монтажа на многофункционално спортно съоръжение за различни видове спорт със 

свободен достъп без да е спазил изискванията за безопасност, съгласно 

горепосочения стандарт. 

2.1.5. Инструкции и техническа информация, разработени от производителя на 

продуктите за спортната настилка, с указания за полагане, поддържане и контрол в 

съответствие с предназначението й за площадки за различни видове спорт със свободен 

достъп на открито. 

2.1.6. Количествена сметка. 

2.1.7. Други документи по преценка на участника. 

 

Идейното решение следва да бъде изготвено съобразно настоящите технически 

спецификации и всички изисквания на възложителя, посочени в настоящата 

документация.  

Неспазването на едно или повече от описаните изисквания за изготвяне на 

идейното решение към техническото предложение е основание за отстраняване от 

процедурата. 

Всички СМР ще се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя 

и производителите за качествен монтаж и безопасна експлоатация и действащите в 

страната норми и стандарти. 

 

Всички документи, когато е приложимо, следва да бъдат представени и в 

превод на български език. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  



Работният инвестиционен проект се изготвя на базата на идейното решение, след 

сключване на договор и трябва да включва: 

1. Архитектурен проект (с който се определя вида и разположението на 

съоръженията и елементите на обзавеждането) и с включени детайли на настилките;  

2. Конструктивен проект с включени детайли на съоръженията и елементите 

на обзавеждането и начина на закрепването им в настилката; 

3. Геодезическо заснемане на площадката, включително съществуваща 

растителност и връзки със съществуваща алейна мрежа и други екстериорни дадености; 

4. Вертикална планировка и трасировъчен план; 

5. Количествено-стойностна сметка 

. Количествено-стойностната сметка в проекта за обекта, следва да включва: 

- проектиране и авторски надзор 

- изготвяне на технически паспорт па площадката 

- предвиждани строителни и монтажни работи /подготовка на терена, 

съоръжения и обзавеждане, настилки/. 

6. Определят се изискванията към предвижданите за влагане строителни 

продукти. 

Проектът (чертежи във формат DWG и PDF и пълната текстова част) да се 

предостави на инвеститора па магнитен носител CD - 2 броя и в три броя папки -хартиени 

екземпляра. 

При изготвяне на проекта да се спазват изискванията по всички действащи към 

момента нормативни документи, вкл. Наредба №4 за обхвата и съдържанието па 

инвестиционните проекти и Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително на хората с увреждания. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО СПОРТНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП 

- Да представлява многофункционално спортно съоръжение за различни видове 

спорт със свободен достъп по смисъла на 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: Този европейски стандарт е приложим за обществено достъпни (със 

свободен достъп) комбинирани съоръжения за спорт, предназначени за траен монтаж 

(за постоянно), които включват, но не единствено, съоръжения за бадминтон, 

баскетбол, футбол, хандбал, хокей на трева, тенис на маса, тенис на корт, волейбол. 

Този европейски стандарт определя изисквания, включително за безопасност на самите 

съоръжения, както и за монтаж, проверка и поддръжка. Стандартът е приложим за 

комбинирани спортни съоръжения, предназначени за индивидуално или групово 

обществено ползване, преди всичко от деца и подрастващи (тийнейджъри). Този вид 

съоръжения не са предназначени за много малки деца, т.е. деца под 36 месечна възраст. 

Този европейски стандарт не е приложим за съоръжения за игра, определени в EN 1176-

1, съоръжения за ролкови спортове със свободен достъп (виж EN 14974), фитнес 



пътеки, изкуствени конструкции за катерене (виж EN 12572-1, EN 12572-2 и EN 12572-

3). Този европейски стандарт не засяга плажни съоръжения, настилката, 

заобикалящата среда, и други неща, освен комбинираните съоръжения за спорт. Този 

стандарт не включва каквито да било специфични изисквания, освен достъпност за 

ползватели с физически увреждания. 

- Да бъде предназначено за монтаж на открито; 

- Да бъде предназначено за игра на футбол/хандбал, баскетбол и 

волейбол/бадминтон; 

- Да представлява оградено от всички страни игрище - съоръжение от модулни 

стоманени конструкции (тип „клетка”), включващи оградни стълбове и оградни пана с 

интегрирани в тях футболни/хандбални врати, баскетболни кошове и минимум 2 

входа/изхода; 

- Да бъде допълнително оборудвано със стойки за волейбол с регулируема 

височина на мрежата и волейболна мрежа; 

- Да бъде предназначено за непрофесионален спорт на деца и подрастващи; 

- Минималната височина на оградата над футболните врати да бъде 3 метра; 

- Минималните размери на спортния терен /ограденото пространство за спорт/ на 

съоръжението да бъдат 20 х 10 м. 

- Всички стълбове на оградата да са със заоблени ръбове, да няма изпъкнали 

ръбове вътре в игрището. 

- Оградните пана да са изработени от стоманени пръти с кръгло сечение. 

- Всички части и сглобки да са заоблени и да са изключително устойчиви на 

вандализъм. 

- Всички метални части и елементи на съоръжението за спорт да бъдат защитени както 

срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта да се използват 

нетоксични покрития. 

- Начинът на монтаж да гарантира безопасната му експлоатация и да е в 

съответствие с инструкциите на производителя за качествен монтаж. Начинът на монтаж 

да попада и в обхвата на изискванията за съответствие на съоръжението с приложимия 

стандарт за безопасност БДС EN 15312:2007+А1:2011 „Съоръжения за различни видове 

спорт със свободен достъп. Изисквания, включващи безопасност и методи за изпитване” , 

или еквивалентен. 

- Всичките основни елементи на съоръжението и отделните им по-малки части, без 

изключения, да се произвеждат поотделно и да могат да бъдат поръчвани и заменяни в 

случай на нужда без да е необходима подмяната на цялото съоръжение. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНАТА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА 

С офертата и идейното решение за изпълнение на обекта да се предвиди доставка и 

полагане на цветна саморазливна каучукова мултифункционална спортна настилка с 

дебелина и площ, съобразени с предназначението и размерите на площадката, 

включително разчертаване с различен цвят на спортни терени за 3 вида спорт /футбол, 

баскетбол и волейбол/. 

- Вид на настилката – цветна саморазливна настилка от слепени каучукови гранули 

за площадки за игра и спорт на открито. 



Технически характеристики на ударопоглъщащата настилка 

- Минимална дебелина –13 мм.; 

- Основа на настилката – армиран бетон (бетон B20, армировка 5N6/m’ в двете 

посоки) с дебелина 10 см върху уплътнен трошен камък с дебелина на слоя 15 см; 

- Описание на настилката – непрекъсната порьозна настилка, хомогенна маса от 

излети на място два слоя /черен основен и цветен повърхностен/ здраво слепени 

каучукови гранули с висока плътност, образуващи силно еластично, антихлъзгащо, 

саморазливно покритие за спортни площадки, предназначени за игра на футбол, тенис, 

баскетбол, хандбал, бадминтон, волейбол и др.  

- Цвят на повърхностния слой – червен; 

- Материали за настилката - долен слой с дебелина 9-11 мм. от слепени черни 

гранули от рециклиран каучук /SBR - Стирен-Бутадиенова гума/ и горен слой от слепени 

фини EPDM /Ethylene Propylene Diene Monomer/ цветни гранули с минимална дебелина на 

цветния слой от 3 мм. и размер на цветните EPDM гранули до 3,5 мм. 

- Свързващо вещество – полиуретаново лепило /UV устойчив биндер/. 

- Обработка на основата от бетон преди полагане на настилката – грундиране с ПУ 

грунд. 

- Боя за разчертаване на игрища – полиуретанова двукомпонентна боя с различен 

цвят за отделните видове спорт. 

- Настилката да предлага необходимия комфорт при натоварване на ставите при 

практикуването на различни видове спорт с топка в съответствие с действащите стандарти 

за този тип мултифункционални спортни площадки. 

- Настилката да бъде много здрава и същевременно достатъчно мека, за да поеме 

удара при падане и да предотврати контузиите от това. 

- Настилката да е предназначена за открити пространства и да изисква минимална 

редовна поддръжка. 

- Повърхността й да е лесно поддържаща се, с висок коефициент на издръжливост. 

- Да предлага устойчивост на износване, подхлъзване, вдлъбване. 

- Предназначение – настилка за полагане на площадки за игра и спорт на открито с 

ударопоглъщащи свойства и гарантирана устойчивост на различните атмосферни условия 

и специфични натоварвания. 

- Начинът на полагане на настилката следва да бъде в съответствие с инструкциите 

на производителите на продуктите за тази настилка. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 

1. Всички СМР ще се изпълняват в съответствие със съгласувания и одобрен 

инвестиционен проект, изискванията на възложителя и производителите за качествен 

монтаж и безопасна експлоатация и действащите в страната норми и стандарти. 

2. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 

са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 

г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към 

продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; 

БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо 



одобрение и Европейско техническо одобрение или еквивалентите на тези стандарти. 

3. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за 

съответствие”. 

4. Стойността на всички дейности, свързани с доставката и монтажа на 

съоръженията и оборудването по подходящия за тях начин, следва да бъде включена в 

единичните им цени, отразени в КСС към офертата. 

5. Да се предвидят всички мерки за безопасност при изпълнение на СМР. 

6. Да се съблюдават всички норми при изпълнение на строителството, гарантиращи 

лесно поддържане в процеса на експлоатация. 

7. След изпълнението на спортната площадка да се изготви паспорт на площадката, 

който да включва проекта и всички документи по изпълнение и предаване на обекта. 

 

 

 

 


