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I. Основание за проектиране 

С настоящият проект се предвижда основен ремонт  на съществуваща 
площадка в междублоковото пространство на кв.46, м.“Трета извънградска 
част“ 

Проектът е изработен съгласно Чл.230, ал.4 от ЗУТ, а именно: 
Служителите в общинските администраций, могат да изработват служебно 
проекти за изграждането на обекти общинска собственост – инвестиционни 
проекти, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност. 

При проектирането са спазени изискванията на Наредба №1 от 12 
януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на 
площадките за игра. 

Съществуващата детската площадка е със стари метални съоръжения, 
разположени върху настилка от бетонови плочи. 

 В зоната на детската площадка и подходите към нея, няма 
съществуваща растителност. 

Общото композиционно решение се подчинява на функционалното 
предназначение на обекта, както и на съществуващото положение. 

  
II. Детски съоръжения и паркова мебел 

Проектът предвижда монтиране на 1 бр. комбинирано детско съоръжение 
с игрови функции: катерене и пързаляне; 1бр. люлка махало с кош; 1бр. 
клатушка за деца до 3 год.; 1 бр. съоръжение за баланс; 6 бр. пейки; 2 бр. 
кошчета за отпадъци и информационна табела. Около детските съоръжения 
е предвидена ограда. 

Разположението на съоръженията е съобразно съществуващото 
положение и зоната  необходима за ползване на всяко едно от тях. 

 
III. Настилки 

В зоната за разполагане на детските съоръжения се предвижда 
изграждане на армирана бетонова настилка, за основа на ударопоглъщащата 
синтетична настилка, която е с много добра еластичност и предпазва децата 
от наранявания при падане и подхлъзване по време на игра. Устойчива е на 
триене и има UV защита, която я предпазва от стареене и избледняване в 
резултат на външните климатични условия. 

За алеите водещи към площадката се предвижда настилка от бетонови 
плочи в съчетание с градински бордюр,  
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