
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ)  

 

            І. Обекти за инженеринг: 
        

           Обект № 1: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ І- за ЖС и 

паркинг, кв. 288б, м. „Борово“ по плана на гр. София, ж.к. „Борово“, между бл. 228 и бл. 

229;  № 02.094 от Географска информационна система на общия устройствен план на гр. 

София и СО – детски площадки: https://maps1.sofproect.com/oup/ 

 

           Обект № 2: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ ІV-за 

озеленяване и спорт в режим на Тго, кв. 285б, м. „Борово“ по плана на гр. София, ж.к. 

„Борово“ между бл. 217А и бл. 221; № 02.092 от Географска информационна система на 

общия устройствен план на гр. София и СО – детски площадки: 

https://maps1.sofproect.com/oup/ 

 

           Обeкт № 3: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ ІІ- за 

озеленяване и режим на Тго, кв. 327, м. „Борово“ по плана на гр. София, ж.к. „Борово“ 

между бл. 8 и бл. 13;  № 02.098 от Географска информационна система на общия 

устройствен план на гр. София и СО – детски площадки: https://maps1.sofproect.com/oup/ 

 

           Обект № 4: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ ХVІІ-за 

озеленяване и режим на Тго, кв. 322, м. „Борово“ по плана на гр. София, ж.к. „Красно 

село“, ул. „Пирински проход“ зад бл. 19;  

 

           Обект № 5: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ ІV-за 

озеленяване и режим на Тго, кв. 300, м. „Красно село-Плавателен канал-Север“ по плана 

на гр. София, ж.к. „Красно село“ зад бл. 203; № 02.114 от Географска информационна 

система на общия устройствен план на гр. София и СО – детски площадки: 

https://maps1.sofproect.com/oup/ 

 

           Обект № 6: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ І-за КЖС и 

озеленяване, кв. 27, м. „Хиподрума“ по плана на гр. София, ж.к. „Хиподрума“ между бл. 

31 и бл. 32; № 02.031 от Географска информационна система на общия устройствен план 

на гр. София и СО – детски площадки: https://maps1.sofproect.com/oup/ 

 

           Обект № 7: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ І-за 

озеленяване, кв. 3а, м. „Крива река“ по плана на гр. София, ул. „Феликс Каниц“, ъгъла с ул. 

„Благатица“; № 02.017 от Географска информационна система на общия устройствен 

план на гр. София и СО – детски площадки: https://maps1.sofproect.com/oup/  

 

           Обект № 8: Реконструкция на площадка за игра, находяща се в УПИ І-за 

озеленяване, КЖС, подз. Гаражи и КОО, кв. 41, м. „Лагера“ по плана на гр. София, ж.к. 

„Лагера“ пред бл. 52; № 02.047 от Географска информационна система на общия 

устройствен план на гр. София и СО – детски площадки: https://maps1.sofproect.com/oup/ 
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           Целта на настоящото задание е да осигури възможност за игра на децата в 

междублоковите пространства, както и гаранции за сигурността на съоръженията, 

съгласно Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за 

игра от 12.01.2009 г. на МРРБ. 

 

            ІІ.  Състояние на обектите: 

 

1.  За обект № 1 - Детската площадка е със съществуваща стара, метална 

пързалка, неизползваем  пясъчник и метална люлка. Пейките са стари, на някои 

от тях липсват летви. Съществуващата настилка е от тротоарни плочи. 

Състоянието на площадката не отговаря на определените изисквания за 

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

безопасността на площадките за игра. 

 

2. За обект №  2 – Детската площадка се намира около спортна площадка. 

Съществуващите съоръжения са стари, метални. Пейките и перголите са с 

липсващи летви. Състоянието на площадката не отговаря на определените 

изисквания за безопасност в Наредба № 1/12.01.2009 г. за  условията и реда за 

устройство и безопасността на площадките за игра. 

 

3. За обект № 3 – Детската площадка е със съществуващи стари, метални 

съоръжения. Пейките са стари, на някои от тях липсват летви. Съществуващата 

настилка е от тротоарни плочи в много лошо състояние. Състоянието на 

площадката не отговаря на определените изисквания за безопасност в Наредба 

№ 1/12.01.2009 г. за  условията и реда за устройство и безопасността на 

площадките за игра. 

 

 

4. За обект № 4 - Детската площадка е с демонтирани съоръжения, настилката е 

асфалт в лошо състояние. Пейките и перголите са с липсващи летви. 

Състоянието на площадката не отговаря на определените изисквания за 

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

безопасността на площадките за игра. 

 

5. За обект № 5 - Детската площадка е със съществуващи стари, метални 

съоръжения. Пейките са стари, на някои от тях липсват летви. Съществуващата 

настилка е от тротоарни плочи и павета. Състоянието на площадката не отговаря 

на определените изисквания за безопасност в Наредба № 1/12.01.2009 г. за  

условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. 

 

 

6. За обект № 6 - Детската площадка е със съществуващи стари, дървени 

съоръжения. Пейките са стари, на някои от тях липсват летви. Съществуващата 

настилка е от асфалт в много лошо състояние. Състоянието на площадката не 

отговаря на определените изисквания за безопасност в Наредба № 1/12.01.2009 

г. за  условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. 

 

7. За обект № 7 - Детската площадка е със съществуващи стари метални 

съоръжения, настилката е асфалт в лошо състояние. Пейките и перголата са с 

липсващи летви. Състоянието на площадката не отговаря на определените 

изисквания за безопасност в Наредба № 1/12.01.2009 г. за  условията и реда за 

устройство и безопасността на площадките за игра. 

 

 



 

 

 

 

8. За обект № 8  - Детската площадка е със съществуващи стари метални 

съоръжения, настилката е асфалт в лошо състояние. Пейките са с липсващи 

летви. Състоянието на площадката не отговаря на определените изисквания за 

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

безопасността на площадките за игра. 

 

 

ІІІ. Изисквания  при изготвяне на техническите проекти: 

 

Техническите проекти трябва да съдържат: 

- Част „Архитектура“; 

- Част „Геодезия“; 

- Част „Конструктивна“; 

- Част ПБЗ; 

- Част ПУСО. 

 

 

            Към проектите да бъдат приложени: 

- Детайли на съоръженията и начина на закрепване в настилката; 

- Детайли на настилките; 

- Визуализация на съоръженията и оградата; 

- Доклад, изготвен от лицензирана фирма за съответствия с Наредба № 1 за 

условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра от 

12.01.2009 г. на МРРБ; 

- Количествено-стойностни сметки. 

 

Проектите (чертежите във формат DWG и  PDF и пълната текстова част) да се 

предоставят на инвеститора на магнитен носител и три броя папки – хартиени екземпляри. 

Проектите да бъдат изготвени и подпечатани от проектанти по съответните 

части с пълна проектантска правоспособност. 

 

ІV. Изисквания към площадките за игра: 

 

За обекти от № 1 до № 8: 

 

1. Предложените съоръжения трябва да притежават сертификат за съответствие с 

приложимите стандарти в зависимост от вида им: БДС EN-1176, БДС EN – 1176-1, 

БДС EN-1176-2, БДС EN-1176-3, БДС EN- 1176-4, БДС EN- 1176-5, БДС EN- 1176-6, 

БДС EN- 1176-7, БДС EN- 1176-8, БДС EN- 1176-9, БДС EN- 1176-10, и Наредба № 1 

за  условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра от 

12.01.2009 г. на МРРБ. 

 

 

 

  


