
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за обект „Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес 

уреди на открито" 

Настоящата техническа спецификация за обект „Спортна площадка в поземлен имот с 
идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито" представлява неразделна част от 
отправената от Община Трявна Покана за пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП за 
определяне на стойността на разхода на строително-монтажни работи за горепосочения обект 
във връзка с проектно предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

1. Съществуващо положение 
Обектът е разположен в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 по КК и КР на 

гр. Трявна, ситуиран в централната част на града, собственост на Община Трявна (АОС 
№151/09.02.2001г.). Поземленият имот е заравнен, като на голяма част от него има асфалтова 
настилка, а площ от 563 кв.м. е с бетонова настилка. Участъкът с бетонова настилка е ограден 
посредством съществуваща ограда от мрежа на метални колони. До настоящия момент частта 
от имота с асфалта настилка се използва за свободно паркиране на автомобили. Имотът се 
осветява от уличното осветление на ул. „Симеон Цонев", като в близост са разположени 4 броя 
улични стълба с височина над 9м. с LED осветителни тела, които осигуряват достатъчна 
осветеност. 

2. Предвидени за извършване дейности 
Върху оградената част от имота, с бетонова настилка, се предвижда изграждането на нова 

спортна площадка с фитнес уреди на открито за широко обществено ползване. Площта на 
спортната площадка е 563 кв.м., категория на обекта по ЗУТ - V категория. Площадката се 
изгражда в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра, като същата е предназначена за 
ползватели от 12 до 18 годишна възраст. 

За изграждането на спортната площадка е необходимо да се премахне съществуващата 
настилка върху бетоновата част, да се почисти основата, да се положи нова настилка -
саморазливна, ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 4 см, цвят бежов или сив. 

Предвижда се ремонт на оградата, ограждаща спортната площадка, а именно демонтиране 
на метални пана горен ред, срязване на колони до ниво първи ред и подмяна на 
компрометирана мрежа в отделни участъци при необходимост. Предвижда се двукратно 
боядисване на металната ограда и два броя врати с трикомпонентна боя. Съгласно Наредба №1 
от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра 
вратите следва да се боядисат в ярък и контрастиращ с оградата цвят. 

Предвижда се доставка и монтаж на 17 броя фитнес уреди - комбинирани уреди за стрийт 
фитнес, подходящи за катерене, пазене на равновесие, тренировка и разтягане на всички 
мускулни групи, фитнес уреди за силови и кардио упражнения, фитнес уреди подходящи за 
хора с увреждания, както и едно съоръжение за отдих и общуване - беседка с пейки и маса. 
Фитнес уредите се монтират съгласно техническите спецификации на производителя за 
съществуващата бетонова плоча, чрез анкери с размер минимум М12, а беседката с метални 
пети чрез скрити анкери. 

На изградената площадка ще се поставят 4 броя кошчета за отпадъци с въртяща се метална 
кофа. 

Във връзка с описаните по-горе дейности прилагаме следната Количествена сметка с 
посочени видовете, обема и характера на строителните работи, необходими за изграждане на 
площадката за игра, посочени са и технически характеристика на всяко от съоръженията, които 
следва да бъдат доставени и монтирани, както и техния брой и количство, а именно: 



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
за обект „Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за 

фитнес уреди на открито" 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

Ремонт ограда - демонтиране на метални пана горен ред, срязване 
1 на колони до ниво първи ред и подмяна на компрометирана мрежа 

в отделни участъци 
м2 192,00 

2 Боядисване двукратно на метална ограда и врати с 
трикомпонентна боя м2 205,00 

3 Демонтаж настилка м2 563,00 
4 Почистване повърхност преди полагане на настилка м2 563,00 

5 
Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща каучукова 
настилка бежова или светло сива, с дебелина 4 см. (3см. настилка 
от каучукови гранули и биндер + 1см. каучукови цветни EPDM) 

м2 563,00 

6 Доставка и монтаж на беседка - шестоъгълна с пейки и маса Бр. 1 
Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред включващ 1бр. 
дълъг прав лост; 1бр. троен лост; 1бр. мултифункционален лост; 

7 1бр. халки; 1бр. шведска стена; 1бр. хоризонтална шведска стена 
за маймунско ходене; 1бр. 45 градусова стълба; 1бр. боксова 
круша; 1бр. хендстенд; 1бр. успоредка; 1бр. лост за лицеви опори 
и набирания. 

Бр. 1 

Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред за стрийт фитнес, 

8 

включващ минимум: 1бр. шведска стена; 1бр. прав лост; 1бр. 
двоен лост; 1бр. троен лост; 1бр. мултифункционален лост; лост 
сфери; 2бр. халки; 1бр. хоризонтална шведска стена за маймунско 
ходене; 1бр. 45 градусова стълба; 1бр. боксова круша; хендстенд; 
2бр. стойка за лицеви опори; 2бр. успоредки. 

Бр. 1 

9 Доставка и монтаж на мултифункционална пейка (стрийт фитнес 
пейка с ръкохватки) Бр. 6 

10 Доставка и монтаж на греда за баланс за фитнес на открито Бр. 1 

11 Доставка и монтаж на лост с ръкохватки за набирания за хора със 
затруднени двигателни функции Бр. 1 

12 Доставка и монтаж на наклонена стойка за лицеви опори Бр. 1 

13 Доставка и монтаж на тренажор за горна част на тялото с 
ръкохватки и дискове за хора с ограничени двигателни функции Бр. 1 

14 Доставка и монтаж на фитнес уред за коремни преси с две 
Бр. 1 14 лежанки Бр. 

15 Доставка и монтаж на фитнес уред - преса за гърди Бр. 1 
16 Доставка и монтаж на фитнес уред - гребен тренажор Бр. 1 
17 Доставка и монтаж на фитнес уред - преса за крака Бр. 1 

18 Доставка и монтаж на фитнес уред за странично люлеене в кръста 
(хип тръстър) Бр. 1 

19 Доставка и монтаж на фитнес уред - велоергометър Бр. 1 
20 Доставка и монтаж на фитнес уред - степер Бр. 1 
21 Доставка и монтаж на фитнес уред - кростренажор Бр. 1 

22 Доставка и монтаж на баскетболен кош за ползване от хора в 
Бр. 1 22 инвалидни колички Бр. 1 

Доставка и монтаж на уред за раздвижване и рехабилитация на 
23 горни и долни крайници, достъпен за хора със затруднени 

двигателни функции и за инвалидни колички. 
Бр. 1 

24 Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци Бр. 4 



Забележка: 
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията, 

където се съдържа посочване на стандарти, технически одобрения или спецификации или 
други технически еталони, както и конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент". 

Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, 
документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за 
извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от 
законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен". 

Избрания изпълнител за обект „Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 
73403.501.1529 за фитнес уреди на открито" следва да влага строителни материали, които 
осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I 
на Регламент (ЕС) № 305/2011 и които отговарят на изискванията в Наредба № РД-02-20-1 от 
05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
РБългария. Строителните материали следва да са придружени от следните документи: 

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на 
Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г., когато за строителния продукт има 
хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО). 
или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български 
език (при липса на хармонизирани европейски стандарти за продуктите или за тях не е 
издадена ЕТО). 
Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват 
указанията, заложени в тях и на етикетите. 
При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася 
маркировка "СЕ" в съответствие с основните принципи на Регламент (ЕС) № 305/2011. 
При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката "СЕ". 
Същите следва да се представят на лицето упражняващо инвеститорски контрол в деня на 
доставяне на съответния материал, съгласно сключения договор с избрания за изпълнител на 
поръчката участник. 

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на 
строително - монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба 
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 
строежите на РБългария 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. 
За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или 
издадена ЕТО (европейска техническа оценка), следва да се представят: 

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „ СЕ" 
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, 

- инструкции за употреба на продуктите; 
- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH), когато такава се изисква за продукта. 

За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е 
издадена ЕТО (европейска техническа оценка), следва да се представят: 

- Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 
1 към чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и 
реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБългария; 

- инструкции за употреба на продуктите; 



- становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението" за строителните продукти, които са предназначени за 
огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за 
предотвратяване на експлозии; 

- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH), когато такава се изисква за продукта. 

Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за 
информацията, придружаваща маркировката „СЕ", няма изискване за превод на български 
език. 
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 
по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени. 

ПЪПНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 


