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ÇÀ ÈÃÐÀËÍÈ 

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈß 
 

 
 
 
В съвременната реалност в България, един от проблемите при отглеждане на деца е липсата 
на достатъчнен брой безопасни игрални съоръжения. Повсевместно в населените места 
децата играят на стари, счупени, недобре закрепени, ръждиви и дори опасни катерушки, 
люлки и пързалки. Често дори сравнително новите съоръжения са лошо поддържани или 
поначало зле изпълнени. Има и случаи на  несъобразеност с утежнените условия за 
експлоатация и риска от вандализъм.  
Все по-често се срещат детски площадки, изградени с финансиране от частни фирми или 
разположени на територията на търговски обекти. Това разбира се е добра тенденция, но не 
бива да се забравя, че все пак на първо място трябва да се осигури безопасна игра, а след 

това рекламен ефект от съоръжението. С други 
думи – да се поставят съоръжения, 
предназначени за масова употреба и голямо 
натоварване, а не играчки за едно-две деца, без 
необходимата здравина на конструкцията. 
 
 
Представяме ви едно ръководство за 
запознаване с европейския стандарт за 
безопасност, което подчертава няколко от най-
често прилаганите му аспекти. То няма за цел 
да е алтернатива, или дори да замести EN 1176, 
а по-скоро представлява опростен справочник, 
един шеговит поглед върху наистина сериозен 
проблем.  
 
 
 
 
 
 
 

ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ: 



 

 

Общи изисквания за безопасност и методи за тестване: 

ÎÁÕÂÀÒ: 
Отнася се за общите изисквания за безопасносст на игралните съоръжения, със специфични 
изисквания за отделните елементи на съоръженията, за които се отнасят съответните части. 
Стандартът е изведен с пълното съзнание за нуждата от родителски надзор на децата от 
0 до 3 години. За игрални съоръжения, достъпни за тази възрастоа група има 
допълнителни изисквания за безопасност. 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀ ÖßËÎÑÒ: 
Когато се оценява по аналитичен начин или чрез физически тест, всички структурни части 
трябва да издържат на най-голямото предвидено натоварване, независимо дали то е 
постоянно или вариращо според използването на съоръжението. 

ÏÅÐÈËÀ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ È ÏÐÅÃÐÀÄÈ: 
Ïåðèëà : 
Трябва да са на височина не по-малка от 600мм и не по-голяма от 850мм над повърхността за 
стоене.  
Ïðåäïàçíè ïàðàïåòè: 
Разрешени са само за съоръжения, които не 
са “лесно достъпни” за малки 
деца (под 36 месеца), за 
повърхности, които са на по-
малко от 2м над земята. Трябва 
да са между 650мм и 850мм над 
повърхността. 
Ïðåãðàäè: 
За съоръжения, лесно достъпни за всички 
възрасти (включително и под 36 месеца) 
преградите трябва да са предвидени, 
когато повърхността е издигната на повече 
от 600мм над земята. 
За съоръжения, които не са лесно 
достъпни от по-малки деца, прегради 
трябва да се предвидят за повърхности, 
издигнати на повече от 2 метра от земята. 
Преградите трябва да са не по-ниски от 
700мм. Те не трябва да имат междинни 
хоризонтални ил почти хоризонтални  
пречки, които могат да се използват като стъпки от децата, решили да се покатерят. 
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Õâàùàíå: 
Напречното сечение на всяко съоръжение, предвидено за хващане (разполагане на ръката 
около цялата обиколка на обекта) 
трябва да е между 16мм и 45мм. 
Напречното сечение на всяко 
съоръжение, предназначено за 
частично захващане (разполагане на 
ръката около част от обиколката на 
обекта) трябва да бъде не по-голямо от 
60мм. 
Въжетата за катерене (фиксирани в 
двата края), трбва да са с диаметър  
между 18 и 45мм. За люлеещи се въжета 
(фиксирани само в единия си край) 
диаметърът трябва да бъде между 25 и 
45мм. 

Ïðåäïàçâàíå îò çàêëåùâàíå è ïðèùèïâàíå 

Всички тестове трябва да се извършват за размерите, указани в част 1, допълнение Д 
Ãëàâà è âðàò: 

Всички достъпни, напълно оградени отвори, с 
долен ръб, намиращ се на повече от 600мм над 
повърхността, които позволяват преминаването 
на малката проба, трябва да позволяват 
свободното преминаване и на голямата проба.  
Като правило на палеца, това изключва пролуки 
между 89 и 230мм за съоръжения, достъпни за 
всички възрасти (включително за деца под 36 
месеца). За съоръжения, които са по-трудно 
достъпни за малки деца, това изключва 
пролуките с размери от 110мм (ако стъпват 
първо с крак) или 120мм (ако глават се провира 
първа) до 230мм. Заградените отвори, не трябва 
да имат събиращи се части (ако събирането е в 

посока надолу), ъгълът между които е по-малък от 60°. Всички частично заградено отвори и 
V-образни отвори, с височина на входа по-голяма от 600мм, трябва да бъдат тествани за 
заклещване на врата със специален пробен модел и процедура. 
Îáëåêëî: 
Пързалките, стълбовете за спускане и покривите за пързаляне, трябва да се проверят за 
клиновидни неравности, в които може да се прищипе част от облеклото. 
Öÿëî òÿëî: 
Тунелите трябва да бъдат толкова по-широки от стандартно определения диаметър, 
колкото по-голяма е дължината им или по-голям ъгълът на наклона спрямо хоризонталата. 
Ïðúñòè: 
Отвори в “свободното пространство” и дупки с долен ръб на повече от 1,2м над земята, 
които позволяват преминаването на пръчка с диаметър 8мм, трябва да позволява 
преминаването и на такава с диаметър 25мм. 
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ÇÎÍÈÐÀÍÅ: 
Ìèíèìàëíî ïðîñòðàíñòâî: 
Това е определението за пространството, необходимо за 
безопасното използване на съоръжението, което се състои от 
мястото, което заема самото съоръжение, Свободното 
пространство и Пространството за падане. 
Ñâîáîäíî ïðîñòðàíñòâî: 
Това пространсто се формулира като мястото в, на или 
около съоръжението, което е  заето от използващия го, 
докато извършва действието, за което е предназначено 
конкретното съоръжение (т.е. пързаляне, люлеене, въртене 
и т.н.). То се определя като цилиндър с диаметър 1м за 
седящи и стоящи дейности и 500мм за висящи дейности. 
Височината на цилиндъра е 1,8м за стоеж, 1,5м за седеж и 
300мм плюс височината на тялото при висене. 
Ïðîñòðàíñòâî çà ïàäàíå: 
То се формулира като мястото в, на или около съоръжението, което може да бъде заето от 
дете, падащо от издигната част на съоръжението. Обхватът на Пространството за падане 
трябва да бъде най-малко на 1,5м от точката, разположена директно под издигната част на 
съоръжението, освен ако не се изисква по-голяма зона на въздействие. 
Çîíà íà âúçäåéñòâèå: 
Зоната изискваща да има ударопоглъщаща настилка, която да бъде изцяло тествана според 
изискванията на EN 1176. Това е изискване за всички издигнати повърхности над 600мм и е 
определена общо в графиката. Има специфични изисквания за различните съоръжения. 

ÎÁÕÂÀÒ ÍÀ ÇÎÍÀÒÀ ÍÀ ÂÚÇÄÅÉÑÒÂÈÅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: За свободна височина на падане под 600мм EN 1176 препоръчва да има настилка с 
някакви удароомекотяващи качества, но в тези случаи не се изисква изследване на критичната 
височина за падане. 
Âèñî÷èíà íà ïàäàíå: 
Максималната разрешена свободна височина за падане е 3 метра. 
Îáîñîáÿâàíå íà ñúîðúæåíèÿòà: 
В Пространството за падане, както и Свободното пространство не трябва да има никакви 
препятствия. В повечето случаи може да има припокриване на пространства за падане. Не 
трябва да се допуска припокриване на свободни пространства на съседни съооръжения, 
както и на близкостоящи пространство за падане и свободно ппространство на отделни 
съоръжения. Главните пешеходни маршрути към и вътре в една игрална територия не 
трябва да пресичат свободното пространство (пешеходните пътеки). 
 

×ÀÑÒ 1: ÎÁÙÈ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß 3 



 

 

 

Допълнителни специални изисквания за безопасност и 
методи за тестване на люлки. 

ÑÂÎÁÎÄÍÀ ÏËÎÙ: 
Традиционно, люлките с движение напред-назад, с една ос на въртене, трябва да имат по 
350мм свободно разтояние при покой, освен когато за седалка се използва автомобилна гума 
и тогава това разтояние е 400мм. 

ÒÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÑÅÄÀËÊÀÒÀ ÇÀ ÑÈËÀÒÀ ÍÀ ÓÄÀÐ: 
При тестване за съответствие с този стандарт не трябва да се допуска ускороние по-голямо 
от 50g, а средния повърхностен натиск да не надвишава 90N/m. 

ÌÈÍÈÌÀËÍÎ ÐÀÇÑÒÎßÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÑÅÄÀËÊÈÒÅ: 
Трябва да се пресметне според стандартните изисквания, като колкото по-висока е 
носещата греда, толкова по-голямо трябва да е разстоянието между седалките. 

ÒÅÑÒÂÀÍÅ Ñ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÍ ÒÎÂÀÐ ÍÀ ÑÚÎÐÚÆÅÍÈß 
ÇÀ ËÞËÅÅÍÅ: 
За да отговарят на този стандарт, компонентите на висящите съоръжения не трябва да 
показват следи от счупване, постоянна деформация или щети, както и да няма разхлабени 
свръзки след 100 000 тестови цикъла. 

ÍÎÑÅÙÀ ÐÀÌÊÀ: 
Люлки с повече от две седалки трябва да 
бъдат разделени на части с конструктивни 
рамки. 
Всяка част трябва да съдържа не повече от 
две седалки.  
Седалките за малки деца не трябва да се 
смесват с тези за по-големи в една и съща 
част на люлката. 
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Допълнителни специфични изисквания за безопасност и 
методи за тестване на пързалки: 

 ÍÀ×ÀËÅÍ ÑÅÃÌÅÍÒ: 
Всяка пързалка трябва да има хоризонтална начална част с дължина не-по-малка от 350мм, 
която да позволява на пързалящия се да заеме удобна за пързаляне позиция. 

ÍÀÊËÎÍ ÍÀ ÏÚÐÇÀËÊÀÒÀ: 
Ъгълът на наклона на всяка част от 
пързалката не 
бива да 
надвишава 
60°, а средния 
наклон на 
цялата 
пързалка не 
бива да 
надвишава 40°. 

ÏÐÅÃÐÀÄÀ ÍÀ ÂÕÎÄÀ: 
Всички прикрепени пързалки с височина на свободното падане над 1м трябва да имат 
предвидена напречна греда на входа. Тя трябва да е съобразена с изискванията за парапети, 
прегради и перила. 

ÈÇÕÎÄÅÍ ÑÅÃÌÅÍÒ: 
Разрешени са два типа изходни сегменти за пързалки, като и двата типа имат хоризонтална 
дължина, толкова по-дълга, колкото по-дълъг е наклонения сегмент на пързалката. 

ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒ ÍÀ ÏÚÐÇÀËÊÀÒÀ: 
Ако пързалката е съставена от повече от един елемент, тя трабва да е така направена, че да 
се елиминират всички пролуки в местата на връзка, така че да се избегне проникването на 
остри предмети в тези процепи. Предпочитаният метод за предпазване от този проблем е  
чрез производството на пързалки от една част.  
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Допълнителни специфични изисквания за безопасност и 
методи за тестване за въжени тролеи: 

 

 

ÑÏÈÐÀ×ÊÈ: 
За да отговаря на този стандарт, тролеят трябва да има в края си спирачка, която да 
осигурява плавно намаляване на скоростта, до пълно спиране. При това спиране седалката 
не бива да се залюлява навън на ъгъл по-голям от 45°. 

ÒÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÑÅÄÀËÊÀÒÀ ÇÀ ÑÈËÀ ÍÀ ÓÄÀÐÀ: 
Седалките трябва да отговарят на същите изисквания като тези за седалки на люлки. 

ÑÊÎÐÎÑÒ: 
За да отговаря на този стандарт, максималната скорост на возещия се не бива да надвишава 
7м/с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×ÀÑÒ 4: ÂÚÆÅÍÈ ÒÐÎËÅÈ 



 

 

 

Допълнителни изисквания за безопасност и методи за 
тестване на въртележки: 

ÎÑ ÍÀ ÂÚÐÒÅÍÅ: 
Опорната ос на въртене на въртележката не трябва да бъде наклонена на повече от 5° 
спрямо вертикала. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÑÊÎÐÎÑÒ ÍÀ ÂÚÐÒÅÍÅ: 
Въртележките трябва да бъдат така конструирани, че максималната скорост в периферията, 
при нормални условия, да не надвишава 5м/сек. 

ÑÂÎÁÎÄÍÀ ÏËÎÙ: 
(за традиционни въртележки) 
Ако е  наравно със земната повърхност, не трябва да има вертикални пролуки между 
земната повърхност и ръба на въртележката по-големи от 6мм. 
Ако не е наравно със земята, долната повърхност на платформата трябва да бъде на 
разтояние от 60 до 110мм от земята, или на повече от 400мм (като това разтояние се запазва 
на поне 300мм в посока към оста). Това изискване не е задължително, ако долната страна на 
платформата е конструирана по изисквания, различни от тези в настоящия стандарт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×ÀÑÒ 5: ÂÚÐÒÅËÅÆÊÈ 



 
 
 

Специфични изисквания за безопасност и методи за 
тестване на клатещи се съоръжения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ: 
Движението на всички клатещи се съоръжения трябва да се ограничава прогресивно от 
крайности в движенията и от внезапни спирания или внезапна смяна на посоката на 
движение. В добавка, някои видове клатещи се съоръжения, а именно по-високите такива 
изискват допълнителна свободна площ в размер на 230мм. 

ÎÏÎÐÈ ÇÀ ÕÂÀÙÀÍÅ: 
Трябва да се предвидят опори за хващане за всяко седящо или стоящо място на клатушката. 
Те трябва да са неподвижно прикрепени и без възможност за въртене. Диаметърът на 
опорите трябва да бъде между 16 и 45мм (за съоръжения, достъпни за по-малки деца се 
препоръчва диаметър от 30мм) 

ÃÐÀÍÈÖÀ ÍÀ ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ: 
(за традиционни клатещи се люлки) 
Когато е в движение, стоящата или седяща позиция не трябва да превишава височината на 
свободно падане от 1,5м. Ъгълът, при тези условия, не трябва да превишава 20°. В покой 
максималната височина на стоеж или седеж не трябва да бъде по-голяма от 1 м. 
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Ръководство за поставяне, проверка, поддръжка и 
експлоатация на съоръженията: 

ÏÐÎÂÅÐÊÀ: 

Ðåäîâíà çðèòåëíà ïðîâåðêà: 

Тя установява очевидни рискове, които са 
резултат от употреба, вандализъм или 
метеорологични условия. За детски площадки 
подложени на усилена употреба или вандализъм, 
може да е необходима ежедневна проверка.  
Ïðîâåðêà íà åêñïëîàòàöèÿòà: 

Това е по-детайлна проверка на съоръженията в действие, стабилност 
на конструкцията, особено за следи от износване. Тя трябва да се 
провежда на всеки 1 до 3 месеца или според препоръките на 
доставчика. 
Îñíîâíà ãîäèøíà ïðîâåðêà: 
Тя установява цялостното ниво на безопасност на съоръженията и трябва да се провежда от 
компетентно лице на периоди ненадвишаващи 12 месеца. 

ÏÎÄÄÐÚÆÊÀ: 
Ако се открият сериозни дефекти, които поставят 
безопасността под въпрос, те трябва да се отстраняват 
незабавно. Ако това не е възможно, трябва да се осигури 
невъзможността за използване на съоръжението, чрез 
обездвижване или премахване.  

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß: 
Трябва да се поддържа регистър на всички 
действия, предприети за обезпечаване на 
безопасността на всяка игрална зона. Този 
регистър трябва да съдържа всички оригинални 
документи, доставено  заедно със съоръженията 
като сертификата за съответствие с този Европейски стандарт.  

Ñåðòèôèöèðàíå: 
Производителят / Доставчикът е длъжен да 
осигури информация, засягаща безопасността 
на игралните съоръжения в оферта, 
съдържаща сертификат за съответствие с този 
Европейски стандарт. 
 
 

×ÀÑÒ 7: ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß 


