
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Наем на специализирана спортна техника за състезателна писта: 

- Наем на обезопасителни мрежи тип В 5 000 м. 

- Наем на оградни мрежи тип С 2 000 м. 

- Наем на спортни стартови и финални конструкции 

- Наем на спортно стартово съоръжение 

- Наем на спортно временно съоръжение за съдийски център 

Състезания: 

Европейски Купи по ски алпийски дисциплини Пампорово 2016 

Европейски Купи по ски алпийски дисциплини Боровец 2016 

Дати на провеждане: 

Пампорово - 8 - 10 февруари 2016  

Боровец – 11-13 февруари 2016 

Локации: 

Пампорово – ски писта „Стената“ и финална зона „Студенец“,  

Боровец - писта „Петър Попангелов“ и прилежащ паркинг 

 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Подготвителен етап – подготовка на проекти, транспорт на материалите и 
оборудването, подготовка на документация и уреждане на разрешителни, 
транспорт, монтаж и проби – до 18 часа на 06 Февруари 2016 

2. Реализация на проекта – от 8 часа на 07 Февруари 2016 до 18 часа на 13 
февруари 2016 

3. Демонтаж и обратен транспорт, подготовка на отчет – до 25 Февруари 2016 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТРАСЕТА 

Зона Старт 

Стартова врата 

Размери – 4/5/височина 3 м, с отвор за стартиране на състезателите 

Материали – алуминиева конструкция с ъглови сглобки, винилно покритие с джобове 
и залепващи елементи от велкро, стоманени пети с размер 15/15 см с отвори за 
укрепване 



Укрепване – стоманени профили с размер 80 см и обла глава, инструмент за монтаж и 
демонтаж 

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, 
осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие 

Стартова палатка 

Размери на палатката към вратата – 3/2/височина 2,5 м 

Материали  – алуминиеви профили с улеи за монтаж,  стоманени ъглови и покривни 
сглобки, стоманени пети с размер 20/20, гланцирано ПВЦ платнище от негорим 
материал 

Укрепване – стоманени профили с размер 80 см и обла глава, инструмент за монтаж и 
демонтаж 

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, 
осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие 

Стартови палатки за загряване на спортистите 

Размери на палатката към вратата – 3/3/височина 2,5 м, 3 броя, монтиране в обща 
конфигурация 

Материали  – алуминиеви профили,  стоманени гъвкави сглобки, стоманени пети с 
размер 10/10, покрив и страници от промазано ПВЦ, сглобки от велкро 

Укрепване – стоманени профили с размер 40 см и ухо за захващане 

Дейности – доставка, монтаж, укрепване и обезопасяване, поддръжка, демонтаж, 
осигуряване на необходимите сертификати и декларации за съответствие 

Допълнителни дейности и оборудване – осигуряване на сгъваеми маси и пейки, 
отоплително тяло с мощност мин. 10 KW, постоянно електрическо захранване, 
контролен видео монитор 

Зона трасе 

Обезопасителни мрежи за състезателни трасета тип B 

Описание - безопасителни мрежи тип В с обща дължина 5 000 м., сертифицирани от 
Световната Федерация по ски (FIS), готови рула с дължина 20, височина 2 м, с 11 кола с 
височина 2,30 м на всяко руло, произведени от сертифициран от Световната 
федерация по ски производител с предварително определена точка на пречупване 
(pre determinate break point) 

Дейности – доставка, разтоварване, поддръжка (включително осигуряване на 
резервни част и ремонт), сгъване и натоварване; осигуряване на необходимите 
сертификати и декларации за съответствие 

 



Обезопасителни мрежи за състезателни трасета тип C 

Обезопасителни оградни мрежи тип C обща дължина 2 000 м., сертифицирани от 
Световната Федерация по ски (FIS), готови рула по 50 м, с колове 1,30 м на всеки 4 м, 
произведени от сертифициран от Световната федерация по ски производител  

Дейности – доставка, разтоварване, поддръжка (включително осигуряване на 
резервни част и ремонт), сгъване и натоварване; осигуряване на необходимите 
сертификати и декларации за съответствие 

Зона Финал 

Финална конструкция – тип арка със следните характеристики 

- алуминиеви елементи за изграждане на колони със страна минимум 40 см, 
височина минимум 8 метра 

- стъпки за основа с размер 50/50 см от стоманена плоча с отвори за укрепване, 
укрепване със стоманени елементи 120 см, минимум 8 броя, инструмент за 
монтаж и демонтаж 

- стоманено въже с диаметър 20 мм с минимална дължина 100 метра за 
окачване на финалната арка, мотор за обтягане на въжето, ъглови елементи за 
преминаване на въжето на върха на колоната 

- стоманени въжета за укрепване на колони – общо 8 броя с възможност за 
обтягане 

Финална зона 

- изграждане на финална зона, отговаряща на изискванията на FIS 
- осигуряване на метални оградни елементи с размери 250/120 см, с крака, от 

поцинкована стомана 
- монтаж и обезопасяване на оградата по съгласуван с представителя на FIS 

проект, монтаж на информационни табели за зоните с размер 70/100 см на 
пилони с височина 3 метра 

- монтаж на табло за лидера в състезанието с размер 125/250 см 
- монтаж на табло за награждаване на победителите с размер 530/300 см 
- монтаж на стълбичка за награждаване 

 

Зона Съдии и Състезатели - Временно спортно съоръжение в финална зона за 
съдийски център – шатра с размер 375 кв.м. и следните параметри: 

• Размери – 25/15 метра 
• Конструкция за основа с елементи за преодоляване на денивелацията на 

терена 
• Дървен под 
• Покритие от мокет с гумена подложка и сертификат за противопожарна 

защита 



• Стени – 50% пластмасова дограма, триплекс стъкло, 50% пердета от бяло 
винилно покритие 

• Височина на стъклопакета – минимум 3, 80 м 
• 2 двукрили врати със системи за паник отключване; врати към сервизната 

зона на задната стена 
• Главен профил 202/122/4 мм (4 канала), издръжливост при натоварване на 

вятър – 80 км.ч 
• стоманени връзки от поцинкована стомана според DIN 50976 
• Драперии от бял памучен плат за подпокривното пространство, двата 

калкана и трите вътрешни страни 
• Противопожарна сигнализация в шатрата 
• Бетонни тежести за укрепване на шатрата за осигуряване на устойчивост 

срещу вятър 

Шатрата трябва да притежава необходимата техническа документация – чертежи, 
статични изчисления, сертификати за използваните материали, сертификати за 
съответствие 

Оборудване на шатра 

Дизелови отоплителни горелки с мощност 200 KV – 2 броя 

Осигуряване на минимум 4 LED монитора с минимален размер 50 инча, на стойки, 
окабеляване 

Столове – тип конгресен, тапицирани – 150 броя 

Работни маси, правоъгълни с размер 80х200 – 25 броя 

Сгъваеми маси и пейки – 15 комплекта 

Озвучителна система с мощност, подходяща за озвучаване на закрита площ от 375 
кв.м. и открита площ от 2000 кв.м, с топ и бас модули и съпътстваща периферия 

Осветление - прожектори с бяла светлина 

Сервизна зона 

Осигуряване и монтаж на висока решетъчна ограда за сервизна зона към шатрата за 
съдийски център и състезатели, осигуряване на тежести за оградата и обезопасяване  

Осигуряване на тоалетно ремарке с мъжка и женска зона, зареждане с консумативи и 
всекидневен сервиз по време на дните на състезанията 

Осигуряване на портативни химически тоалетни, зареждане с консумативи и 
всекидневен сервиз по време на дните на състезанията 

Изграждане на складови площи за нуждите на състезанието, минимум 20 кв. м, 
оборудвани с етажерки 

Осигуряване на кофи и контейнери за боклук и всекидневното им почистване 



 

 

Общи положения 

Осигуряване на необходимото оборудване за изграждане на временна електрическа 
инсталация за финалната зона – захранващи кабели, главно табло, подтабла, кабелни 
протектори. Всички компоненти на електрическата инсталация трябва да са преминали 
през съответни технически изпитания  

Осигуряване на подходящ транспорт за оборудването, консумативите и екипа на 
място, подготовка на необходимата документация, координиране на транспортната 
схема 

Осигуряване на настаняване за екипа за проявата 

Подготовка на техническа документация за елементите на проявата - шатри, огради, 
електрически инсталация и друго оборудване 

Подготовка и представяне на документация в общински администрации – Смолян и 
Самоков. 

Координация с местните власти за издаване на необходимите разрешителни 

Спазване на указанията на местните власти, осигуряване на безопасни условия на труд 
за екипите, ангажирани с изграждането и организацията на състезанията, осигуряване 
на безопасността на екипите на състезанието, състезателите и зрителите 

Сключване на застраховки на екипа, оборудването и гостите на състезанието, както и 
на застраховка Гражданска отговорност и Застраховка срещу пожар, наводнение и 
други бедствия 

Подготовка на отчет за събитието, включващ протоколи за извършената дейност и 
снимков и материал 

 

ЕКИП 

Мениджър на проекта – експерт с опит в организиране на събития от подобен мащаб и 
характер, с необходимите технически и мениджърски познания, задължително 
владеене на английски език 

Технически ръководител – експерт с опит в технологиите, използвани в рамките на 
състезанието 

Административен координатор – експерт с опит в администрирането на дейности по 
организиране на спортни събития, опит в подготовката на документация и отчетност 

Технически екип – 12 души, притежаващи необходимата квалификация в следните 
сфери: монтаж/демонтаж на шатри, монтаж/демонтаж на стартови и финални 



съоръжения, озвучителни системи, изграждане на временни електрически 
инсталации, с необходимия опит за работа при зимни условия, включително умения да 
карат ски 

 


