
 

 

 ОБЕКТ:  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, ул. "Леонардо да Винчи" 
в УПИ      X, кв. 5, м. "Трета извънградска част", р-н. "Средец", СО, гр. София  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :      СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 
        РАЙОН „СРЕДЕЦ“ 
 
 

ДАРИТЕЛ:              „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
 

 
       ИЗПЪЛНИТЕЛ - „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
       ПРОЕКТАНТ:   

   

      ФАЗА:                      РАБОТЕН ПРОЕКТ  
 

  ЧАСТ:                      ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
Настоящият проект е изработен по поръчка на Възложителя въз основа 

на виза за проучване и проектиране, издадена от Главния архитект на р-н 
“Средец”, задание за проектиране и геодезическо заснемане на терена. 

 
 

 
1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Детската площадка се използва активно от деца в намиращата се в 

непосредствена близост занималня. 
Площадката, заедно с тази на територията на пл. „Португалия“, е 

единствената за тази част от квартала и се посещава от майки и деца, както и 
от работещи наблизо (по време на обедната пауза). 

Извършените огледи на място илюстрират следното съществуващо 
положение:  

Настилката на обекта е разнородна. Основно тя е асфалтова, като 
състоянието й не е добро. Асфалтът е напукан и на места е прорасла 
тревиста растителност. Тротоарът е с два вида бетонови плочи и е в лошо 
състояние. При входа на обекта има следи от бетонова основа (вероятно от 
съществувал в миналото преместваем обект), която е частично покрита с 
плочи. Градинските бордюри са с обрушени ръбове, на места хлътнали или 
разместени. В границата между площадката и тротоара те липсват изцяло. 

Детските съоръжения на обекта са: пясъчник, люлка, 2бр. съоръжения 
за катерене, съоръжение тип „лодка“. Те са необезопасени.   

Парковата мебел представляват 5бр. дървени пейки, от които 2бр. с 
облегалки и 3бр. без. В часовете на по-голяма посещаемост се оказват 
недостатъчни, за да осигурят комфорт на гражданите. Освен тях има и три 
бетонови коша за отпадъци. 

Ниският ограден парапет към тротоара е изкривен и на места липсва.  
На територията на детската площадка не е осигурено осветление. 



Наличната дървесна растителност е с прорасли и надвиснали над 
площадката корони на височина около 2м от терена. Тревният чим е 
прореден и с наличие на множество плевели. В някои зони липсва напълно. 

Видовият състав е представен от ясен (Fraxinus excelsior), айлант 
(Ailanthus altissima), джанка (Prunus cerasifera), габър (Carpinus sp.), източна 
туя (Thuja orientalis) и орех (Juglans regia). Като цяло, състоянието на 
дървесните екземпляри е добро, като видовете по източната граница са с 
проредени корони. 

   
ПОДРОБЕН ОПИС  НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ  ДЪРВЕТА  ПО  ВИДОВЕ  И  
БРОЙ  И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО ИМ 

 
ТАБЛИЦА: ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА 
РАСТИТЕЛНОСТ 

 
ОБЩО ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ:   I – МН. ДОБРО   II –ДОБРО   III –
ГРАНИЧНО   IV –ЛОШО СЪСТОЯНИЕ/ЗАГИВАЩО ДЪРВО 

 

N 

РАСТИТЕЛЕН ВИД Вис 
Въз
раст 

Диаметър 
на корона 

Dстъбло 
на 1,30м  

Общо фитосанитарно 
състояние 

Застрашаващо 
местоположени

е 

Заб. 
Латинско 
название 

Бълг. 
название 

m 
годи
ни 

m cm 
 

Характе-
ристика 

Степен     
(от I до 

IV) 

Дърве
-та  в 
застр. 
петно 

Застра
шени 

дърве
та 

извън 
застр. 
петно 

1 
Fraxinus 
excelsior 

Планински 
ясен 

12 15 4 11+16 
Двустъблен, с 
източена 
корона 

I-II - - 

Дървото 
понася 
засенчване от 
близките 
сгради 

1А 
Fraxinus 
excelsior 

Планински 
ясен 

12  25 4 25-28 
Източена 
корона 

I-II - - 

Дървото 
понася 
засенчване от 
близките 
сгради 

2 
Ailanthus 
altissima 

Айлант 
15-
18 

 25-
30 

8-10 50-55 

Двустъблен, 
окастрена 
корона на вис. 
10м 

I-II - - 

Дървото 
понася 
засенчване от 
близките 
сгради 

2А 
Prunus 
cerasifera 

Джанка 3 10  3,5-4 10+10 Двустъблено I-II - - 

В съседния 
имот; да се 
окастри 
надвисналата 
част на 
короната 

3 
Carpinus 
sp. 

Габър 
3,5-

4 
 10 2-2,5 10 

Криво стъбло, 
проредена 
корона 

III-IV - - 
Повдига 
съществуваща
та настилка 

3А 
Thuja 
orientalis 

Източна 
туя 

6-7 10  2-3 12+12 
Двустъблено, 
криво стъбло, 
рехава корона 

III-IV - - 

В съседния 
имот; да се 
окастри 
надвисналата 
част на 
короната 

3Б 
Thuja 
orientalis 

Източна 
туя 

6-7  10 2,5-3 12+12+12 Тристъблено III-IV - - 

В съседния 
имот; да се 
окастри 
надвисналата 
част на 
короната 

3В 
Thuja 
orientalis 

Източна 
туя 

6-7 12  2,5-3 16-18 - III-IV - - 

В съседния 
имот; да се 
окастри 
надвисналата 
част на 
короната 



4 
Fraxinus 
americana 

Американс
ки ясен 

5-6 
13-
15  

3-4 13-14 

Криво стъбло, с 
наличие на 
сухи и счупени 
клони, рядка 
асиметрична 
корона 

III - - - 

5 
Juglans 
regia 

Орех 
9-
10 

25  7-8 25-27 
Наклонено 
стъбло 

I-II - - 

Препоръка за 
кастрене не 
короната на 
ниво среден 
човешки ръст. 

6 
Prunus 
cerasifera 

Джанка 
9-
10 

 12 3-4 14+10 Двустъблена I - - - 

 
 

Съществуващата дървесна растителност се запазва изцяло. Проектът е 
съобразен с нея. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
2.1. КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ 
Разработеният проект по част „Паркоустройство и благоустойство“ съблюдава 

в максимална степен съществуващите дадености на обекта, като същевременно 
предлага нови решения с оглед удобство за основните ползватели – гражданите.  

Проектното решение, по отношение на използваната настилка, детски 
съоръжения и растителност, е съобразено с изискванията на НАРЕДБА №1от 12 
януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките 
за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 
г.). 

Функционалното зониране се позовава на съществуващото: детската 
площадка запазва своето основно предназначение – детска игра – като се 
профилира за възрастова група 1-6г. Обособяват се две подзони:  
• подзона „А1“ - Детски съоръжения за деца от 1 до 6г. 
• подзона „А2“ - Съоръжения за умствено-творчески занимания (за деца и над 
6г. възраст). 

Проектът предвижда цялостно обновяване на настилката в тази зона и 
заменянето й с двупластова саморазливна каучукова (в зоната на детските 
съоръжения), съобразно съвременните изисквания за детски площадки. Възможни 
са различни цветови варианти, като е предложен избор между RAL 1001 (бежов), 
RAL 1015 (слонова кост) или RAL 1006 (землист). За нуждите на този обект бяха 
проучени възможности за прилагане на саморазливна настилка, без фуги, така че да 
се осигури максимален комфорт на ползване, безопасност и приятна визия. 

Тротоарната настилка се подменя изцяло с бетонови блокчета (унипаваж тип 
„Бехатон“) с дебелина 8cm. Видът и начинът им на полагане са същите като 
тротоарната настилка при пл. „Португалия“, откъм ул. „Цар Иван Асен II”. Бордюрите 
също се заменят с нови – гранитни градински. 

Пешеходната настилка на територията на детската площадка, извън зоната с 
ударопоглъщаща, е предвидена да бъде от плочи от гранит, песъкоструйни, без 
фаски и без фуга при редене. С фаски са само тези при деформационните фуги 
(размер на фугата 1-2см). 

Монтажът на плочите се извършва според действащите правила и норми. 
Растерът трябва да съответства на архитектурния проект и да бъде предварително  
технологично планиран, с цел намаляване на допълнителни дейности за обработки 
на обекта (рязане, ръбови обработки и др). Особено внимание трябва да се обърне 
на праволинейността на фугите. Нивата и наклоните на настилката се изпълняват 
съгласно проекта за вертикално планиране. Завършената настилка не трябва да има 
резки промени в нивата, назъбвания и наклони, предполагащи задържането на вода 
(локви). Разликата в нивата на две съседни плочи не трябва да надвишава 2мм. 



Фугите се запълват с фугираща смес по одобрена мостра. На всеки 
6м/40м2 се предвижда технологична/разширителна фуга 10мм, запълнена с 
еластичен материал. Между настилката и вертикална повърхност да се 
предвиди фуга 5-10мм. 

Основата за полагане на настилка трябва да бъде здрава, чиста и суха. 
Всички плочи се почистват старателно от прах и замърсявания (органични 
или неорганични) преди полагането им. 

След разстилане на земно-влажния разтвор се полага всяка отделна 
плоча, като се отвесира, нивелира и центрова по направленията на опорната 
мрежа от фуги. Наместването й да бъде ръчно с гумен чук. Плочата трябва 
да бъде плътно прилепнала за пясъчното легло. 

Фугите при изпълнение да са съгласно приложената проектна 
документация. 

Да се изискват от Производителите гаранции за продуктите и да се 
спазват условията за тяхното изпълнение. 

На входа на обекта, върху съществуващата бетонова основа, се 
разполага пункт за охрана (зона „Д“). 

За подзона „А1“ (за деца до 6г. възраст) се предлагат съоръжения от 
дърво с боядисани цветни отделни елементи – комбинирано детско 
съоръжение и люлка тип „Махало“.  

Предложеното комбинирано детско съоръжение обхваща дейности 
„катерене“ и „пързаляне“. То следва да отговаря на БДС EN 1176-1, по 
отношение на безопасност и методи на изпитване на съоръжението, на БДС 
EN 1176-3, относно специфични изисквания за безопасност и методи за 
изпитване на пързалки и БДС EN 1176-7 – указания за монтиране, проверка, 
поддръжка и функциониране. Означена е зоната на падане (8.00/9.30м). 

Съоръжението предлага широка гама движения и различни игри за 
децата. Основният градивен материал е предварително обработена 
дървесина, оформена като елементи с различен профил. Сечението и 
дължините на всеки един от тях се съобразяват с техническите и 
експлоатационни изисквания, натоварването, необходимите мерки за защита 
от падане и всички видове захващане.  

Люлка тип „Махало“ – конструкцията на съоръжението да е проектирана 
съгласно изискванията на EN 1176-1, с оглед натоварване и защита от 
падане и различни видове захващания. Окачването на седалката да е 
съобразено с изискванията на  БДС EN 1176-2. Посочената зона на падане е 
с размери 2.30/7.20м. 

Всички детайли следва да са предварително обработени с оглед 
устойчивост във времето и безопасност за децата. Сглобките да са със 
скрити глави и да не позволяват разглобяване без съответен инструмент.  

Подзона „А2“ е предназначена за малко по-големите и предлага 
обзавеждане с дъски за рисуване и детски маси за игра, фиксирани към 
настилката. Наречена е „Малките творци и художници“. Използваните 
конструктивни елементи да отговарят на изискванията на EN 1176-1 за 
натоварването и на техническите и експлоатационни характеристики.   

Съоръженията в двете подзони следва да са устойчиви на 
метеорологичните условия, да са технически изпитани и с необходимия 
сертификат за съответствие с европейските изисквания за безопасност и 
методи за изпитване на съоръжения за площадки за игра и настилки. Всички 
елементи да са предварително обработени, без остри ръбове и стърчащи 
крепежни елементи. Конструкцията им (вкл. материал и начин на 
обработване на повърхността) следва да отговаря на цитираните по-горе 
стандарти, по отношение на постоянните и променливи натоварвания, брой 
ползватели за съответна площ и защита срещу падане 



Монтажът към терена е анкерен или с фундаменти, в зависимост от вида от 
избрания модел от съответна фирма. Инструкции за него и самото изпълнение се 
поемат от фирмата производител/доставчик и са точно определени според 
конкретното съоръжение. 

Съгласно НАРЕДБА №1от 12 януари 2009г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; 
изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.) и БДС EN 1176, съоръженията 
подлежат на постоянен (на всеки 7-10 дни), периодичен (1-3 месеца) и годишен 
основен контрол. 

Парковата мебел се подменя изцяло с пейки с класическа визия (7бр.). Тя 
може да бъде монтирана по двата начина - чрез анкериране и фундиране. 
Предвижда се поставяне и на кошове за отпадъци (3бр.). Самият монтаж в 
зависимост от дадения артикул и терен се уточнява и извършва от 
производителя/доставчика, за да бъде направен устойчив и качествен. 

От двете страни на южния подход за площадката се монтира нов ограден 
парапет. 

Заложено е парково насочено осветление (високи осветителни тела), което да 
създава приятна атмосфера вечер и същевременно да не безпокои живеещите в 
непосредствена близост. 

На входа на обекта се поставя пункт за охрана, чрез който да се осигурява 
спокойствие на ползвателите и запазване на състоянието на обновената зона. 

Всички елементи на площадката – настилки, съоръжения, паркова мебел, 
осветление – следва да бъдат придружени от сертификати за използваните 
материали по стандарт и с приложени указания за монтаж към терена и начин на 
поддържане. 

По отношение на растителността – за дърветата се препоръчва прочистване 
на короните на около 2-2,50м височина от терена. Тревният чим се обновява изцяло 
– по класически начин на затревяване или с готов тревен чим. 

За поддържане на доброто състояние на зелените площи е препоръчително 
изграждане на автоматизирана поливна система. 

  
 
 
 

Проектант: ……………………. 

                                                                                                  

/ланд. арх. Марина Матева/ 

  Диплома: серия ЛТУ – 2005, у. и. № 035841, рег. № 13549 от 14 юли 2005г.;  

    ЛТУ гр. София; специалност „Ландшафтна архитектура“  


