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Относно: запитване с вх.№ 28-00-242//07.07.2010г. по документация за ОП 

00803-2010-0001 

 

Във връзка с разпоредбата  на чл. 29 от ЗОП, Община Кубрат прави следните 

разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка: 

Въпрос: В Част „Вертикална планировка”, АС – част, т. 19 „Полагане на гумирана 

настилка с дебелина 6мм.” Ви молим да уточните вида на настилката и дали посочената 

дебелина 6мм. е актуална.  

Отговор: За детските площадки е предвидено да се изпълни синтетична 

/гумирана/ ударопоглъщаща настилка съобразно изискванията на Наредба №1 на 

МРРБ, МВР и ДАЗД от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. Тя трябва да предпазва децата от наранявания и 

да отговаря на норма БДС EN 1177. Европейският стандарт EN 1177:1977 заедно с 

неговото изменение  А1:2001 има статут на български стандарт от 2002-12-29. 

Проектът предвижда покриване на площадките за игра с двуслойна  

саморазливна каучукова настилка  с обща дебелина от 6.00см, положена върху 

бетонова основа с дебелина 10.00см. Под подложения бетон е положен  основен пласт 

от заклинен трошен камък с дебелина от 10 до 15см.  Дебелината на слоя на 

синтетичната настилка е в съответствие с чл.52, отговаря на БДС EN 1177 и покрива 

норматива за поемане на удар при падане от височина 2.50м (височина на свободно 

падане). Цветният повърхностен слой гранули е от EPDM с дебелина от 0.5см, в два 

цвята – зелен и червен. Основният, долен слой е от черни каучукови гранули и е с 

дебелина от 5.5см. 

Настилката се полага от специално оторизирана от производителя или 

доставчика фирма, която поема гаранцията за съответствие, качество и дълготрайност  

на изпълнената ударопоглъщаща настилка, както и всички изисквания към изпълнителя 

съобразно БДС EN 1177 и Наредбата. 

При доставката на настилката доставчикът или производителят на 

ударопоглъщащата настилка трябва да представи на Възложителя необходимата 

информация съгласно изискванията на БДС EN 1177, както следва: 

- доставчикът на покритието за площадката трябва да предостави инструкции 

за правилно монтиране, поддържане и процедури за контрол на покритието; 

- покритието трябва да има етикет от производителя или доставчика с 

осигурена писмена информация за неговото идентифициране и експлоатационни 

характеристики. 

При изготвянето на количествената сметка към ПСД е допусната техническа 

грешка при изписването на дименсията за дебелина на гумираната настилка, а именно – 

записът „6мм” да се чете като „6см”, както е посоченото в изложеното по-горе. 
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