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Наименование на проекта “Облагородяване и озеленяване на детски площадки“

Обща стойност на
проекта 7 450.32 лв. 100 %

Министерство на
околната среда и
водите
Предприятие за
управление на
дейностите по опазване
на околната среда

7 450.32 лв. 100 %



Период за изпълнение 29.06.2018 г. до 30.11.2018 г.

Цели
на
проекта

Обща цел Целта на проекта е облагородяване и озеленяване на детски
площадки

Специфични
цели

 Засаждане на дървесно храстова растителност и цветя.
 Оформяне на зелени площи
 Поставяне на детски съоръжения
 Поставяне на декоративни дървени пейки и кошчета

Целева(и) група(и) Граждани и гости на град Банско
Очаквани резултати Ще се създаде благоустроена обществена среда

Основни дейности

 Демонтаж на сегашните дървени дъски на пейките и
подмяна с нови.

 Монтаж на нови детски съоръжения.
 Монтаж на декоративни кошчета за ТБО.
 Почистване на терена от камъни, битови отпадъци и др.
 Изравняване на терена и нанасяне на хумусна почва.
 Ситуиране и засаждане на подходяща за нашите

климатични условия дървесно-храстова, декоративна
растителност и цветя.

 Почистване на стария повърхностен слой боя, премахване
на ръждата и освежаване с боя на всички съществуващи
до момента метални конструкции (ограда, пергула за
пейки).

 Освежаване на дървените рамки по пясъчниците с боя.
 Затревяване с универсално тревно семе за слънце без

пространството за цветя.



Първата стъпка е подмяна на дървените дъски от пейките с нови. Ново изработените ще са
със същите размери, като съществуващите и ще бъдат лакирани със специален лак издържащ
на външни атмосферни условия.

Втората стъпка е монтаж на нови детски съоръжения за игра (пързалка, клатушки, клатушка-
въртележка) и метални декоративни кошчета за ТБО.

Трета стъпка – почистване на терена от строителни, битови отпадъци и камъни.

Четвърта стъпка – подравняване на терена с хумусна почва. Минимума на залагане ще е 20
см. във височина. Това е напълно достатъчно за изграждането на бъдещ тревен чим.

Пета стъпка – ситуиране и засаждане на растителността, предвидена за двете площадки.

Шеста стъпка – почистване на стария повърхностен слой боя, премахване на ръждата и
освежаване с боя на всички съществуващи до момента метални конструкции (ограда и
пергула за пейки).

Седма стъпка – затревяване на площадките. Ще се използва универсално сертифицирано
тревно семе за слънце. Преди залагането му площта отново ще се почисти от най-дребните
камъчета и буци. Следва последно леко подравняване и сеене. Не на последно място идва и
моментът за валиране на засятото семе, както и обилно поливане всеки ден в продължение на
две – три седмици.

Подробно описание
на дейностите


