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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ 

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Реконструкция на съществуващи и 

изграждане на нови детски площадки на територията на гр. Враца”, която се 

възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, община Враца, област 

Враца, Република България. 

 Срокът за изпълнение на обществената поръчка не следва да бъде по-

дълъг от 70  календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на обществената 

поръчка следва да бъде цяло число!  

Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от датата на подписване на 

Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 

I. Описание на видовете работи, предмет на процедурата: 

Предмет на процедурата е реконструкция, обновяване и модернизиране на 

детски площадки и изграждане на нова детска площадка на територията на Община 

Враца. Обновяването и модернизирането обхваща детските площадки в 

Ж.К.”Дъбника”,УПИ-ХV,кв.25, в Ж.К.”Околчица”,УПИ ІІ-17 (срещу „Топлофикация”) 

и на Площад „Левски”,а нова такава ще се изгради в Ж.К.”Сениче”,УПИ VІІ-21,кв.11. 

Детските площадки предвидени за реконструкция, обновяване и модернизиране 

са изграждани преди повече от десет години и са в недобро техническо и 

експлоатационно състояние.Съществуващата бетонова настилка е нарушена на много 

места от кореновата система на околната растителност,липсва мека настилка за 

предпазване на децата при падане,а съоръженията за игра са амортизирани,като на 

места има и липсващи елементи. 

Площадките са изпълнявани по проекти,които не отговарят на изискванията на 

Наредба №1/2009 год. за условията и редът за устройството и безопасността на 

площадките за игра и  не гарантират безопасността на децата,поради което следва да се 

приведат в съответствие с нормите на горецитираната наредба. 

Новата площадка в Ж.К.”Сениче”ще бъде изградена на чист терен,общинска 

собственост и ще отговаря напълно на Наредба №1/2009 год. 

 

II. Организация на строителството 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

- Наредба № 3/2010 г. за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата и улиците. (Обн. ДВ. бр. 74/2010 г.); 

- Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР; 

- Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР. 

 

III. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва 

да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

РБългария и ЕС. 

Всички използвани в проекта материали да отговарят на следните 

изисквания: 

 Да са устойчиви на атмосферни условия 

 Да са устойчиви на вандализъм 
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 Да не променят външните си характеристики (форма и цвят) 

 Да не променят техническите си характеристики 

 Да не са вредни за здравето 

 Металните елементи да са горещо поцинковани 

 За дървените елементи да се използва термодървесина 

 Видимите бетонни елементи да са гладки и без шупли  

Бетонови градински бордюри 

Продуктите да отговарят на изискванията съгласно стандарт БДС EN1344 или 

еквивалентен за: 

 Мразоустойчивост 

 Напречно разрушаващо натоварване 

 Устойчивост на изтриване 

 Устойчивост на хлъзгане 

 Водо поглъщаемост 

 Якост на разцепване и огъване 

 Отлагане на соли върху повърхността на настилката 

С цел постигане на гладки и еднородни повърхности с високи стойности на 

носеща способност и кратки срокове да се приложат механизирани методи за полагане:  

- Машинно изтегляне на бетоновата настилка 

- Машинно фугиране с флекс фуга 8мм 

Фугиращата маса да е еластична, за да поема линейните разширения на 

материала. 

Да се спазва посоката на редене, обозначена на гърба на продукт. 

Бетон за настилки на площадките В30 (С25/30) клас по водопропускливост W 

0,6; клас по мразоустойчивост F 100 по БДС 7268 или еквивалентен. 

Армировъчна стомана Ст А I и Ст А III по БДС 4758 (БДС EN10080;2007) или 

еквивалентен. 

Контролът на бетона и армировъчните изделия да се изпълнява съгласно 

Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.53 - 

1999г./ 

Меката ударопоглъщаща настилка предпазваща децата при падане следва да 

отговаря на стандарт БДС EN 1177:2009 или еквивалентен и да е с дебелина мин. 2,0 

см. 

 Детските съоръжения за игра следва да отговарят на БДС EN1176-1, БДС 

EN1176-3, БДС EN71-3. EN1176-7 или еквивалентни и да се анкерират в твърда основа - 

бетонова настилка. 

Съгласно проекта за обекта са предвидени: 

 Пясъчници - 4бр. 

 Клатушка-конче – 3бр. 

 Карбалка тип „Везна” – 2 бр. 

 Комбинирано детско съоръжение -4 бр. 

 Тройна люлка – 2 бр. 

 Пейки с пергола – 4 бр. 

 Дървена ограда с Н-60 см на метална конструкция – 212,0 м 

Площадкова водопроводна и канализационна мрежа няма да се изпълняват. 

Съществуващи в обхвата на проекта пожарни хидранти не се засягат. 

Ел.захранването и парково осветление няма да се изпълняват.  

 

IV. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определените 

от Община Враца места. 


