


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА СКЕЙТ ПАРКОВЕ



Площа от 1609 квадратни метра е прецизно изчислена затворена система, съставена 
от извивки с височина от 1,2 до 1,6 метра и елементи от градската среда тип “Плаза” 
- стълби, наклонени ръбове, рейлове, “euro gap”, виражи, “хип трансфери”, a-frame 
рейл, пирами и др. Пространството е проектирано така, че да дава възможност за 
бързо развитие на начинаещите и провеждане на състезания от световна величина. 
Новоизграденото парково пространство предоставя отлични условия за релаксация и 
създаване на дълготрайни приятелски взаимоотношенеия между поколенията. 

СКЕЙТ ПАРКове с дървена 
и метална конструкция
Изградили сме множество уреди за 
екстремни спортове от дърво и метал 
на различни места в България.
Някой от нашите клиенти са “Кока-
кола България”, “Insomnia collective”, 
“Хале”, Община Варна, Община Бургас, 
Опитът ни в изграждането на тези 
съоръжения датира от 1999г. 

СКЕЙТ ПАРК “ИЗГРЕВ”
град Бургас
РАЗМЕРИ НА СКЕЙТ ПАРКА : 1609 м2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА БУРГАС
КОНСТРУКЦИЯ : СТОМАНОБЕТОН
СТАТУС НА ПРОЕКТА : ОБЩЕСТВЕН
ЛОКАЦИЯ : ГР.,БУРГАС, Ж.К. “ИЗГРЕВ”



Проектът е осъществен с безценната 
подкрепа на Община Царево и спортен 
клуб “A-team“.
Съоръжението представлява сложна 
система от извивки с различни радиуси и 
“хипове” съобразени с релефа на терена 
и съществуващата растителност. Най-
сложният елемент е сферата с “oververt” 
- височина 275см.
Паркът   предоставя отлични  условия 
за бързо научаване от начинаещите, 
незабравими моменти за по-напредналите 
и провеждане на състезания от световна 
величина.
Конструкцията на скейт парка е 
стоманобетон с метални горещо 
поцинковани защитни профили.
Повърхностният слой е изработен 
от ръчно шлайфан бетон с висока 
износоустойчивост и обработен с 
импрегнатори на базата на епоксидни 
смоли.
Скейт паркът е част от фън парк в 
който има изградени, огромно трасе  
от скокове направени от пръст за 
колелета, прекрасна въжена градина с 
много интересни препятствия и място за 
къмпингуване. Локацията на фън парка 
е повече от перфектна. Разположен е в 
покрайнините на гр. Царево в началото 
на горски масив посаден през 50те 
където е разположено и мястото за 
къмпинг. На разстояние не повече от 1км 
от плажната ивица.  Райско местенце 
което си заслужава да се посети поне за 
няколко дни. 
Паркът прави град Царево желана 
дестинация за много младежи от всички 
краища на милата ни родина и чужбина.  
Освен това спомага  за развитието 
на културата, междупоколенческите 
отношения, интеграцията и 
мултикултурализма в град Царево.

Скейт парк град Царево

СКЕЙТ ПАРК “Св. Георги”
град Добрич
РАЗМЕРИ НА СКЕЙТ ПАРКА : 2300 м2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ДОБРИЧ
КОНСТРУКЦИЯ : СТОМАНОБЕТОН
СТАТУС НА ПРОЕКТА : ОБЩЕСТВЕН
ЛОКАЦИЯ : ГР. ДОБРИЧ, ПАРК СВ. ГЕОРГИ

Изграден на площ от 2300 м2. Скейт паркът в гр. Добрич е уникален по рода си за България поради 
няколко причини. Изпълнен е по технология - ръчно шлайфан бетон с много сложни по форма и 
обеми елементи. Трасето е проектирано със стъпаловидно степенуване на сложността на отделните 
съоръжения. Зона за начинаещи, напреднали и професионалисти. 
Най-уникалното съоръжение в парка е големият “Пул”, отговарящ на световните стандарти в тази 
дисциплина с дълбочина от 275см, отвесна част 45см и три нива на сложност. На територията на 
парка са изградени всички уреди за ролкови спортове по БДС EN_14974A1.
Скейт паркът е част от реновираният градски парк “св.Георги” град Добрич. Новоизградените 
алейни мрежи, съоръжения и гората около паркът, предоставят отлични условия за спорт и отдих. 
Още едно райско местенце за създаване на нови приятелства и незабравими моменти.

РАЗМЕРИ НА СКЕЙТ ПАРКА : 277м2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ЦАРЕВО
КОНСТРУКЦИЯ : СТОМАНОБЕТОН
СТАТУС НА ПРОЕКТА : ОБЩЕСТВЕН
ЛОКАЦИЯ : ГР. ЦАРЕВО



Този втори в градът проект за скейт 
парк е иницииран от служителите на 
община Самоков. Част е от проект за 
облагородяване на крайречната зона 
и едно необходимо допълнение към 
разположеният в близост к.к. Боровец. 
Обектът дава възможност за развитие 
на практикуващите зимни екстремни 
спортове, да потддържат форма през 
дните когато няма сняг.
Съоръжението е съставено от две
“Street“ линии сключващи 90 градуса по 
между си. На тях са изградени както 
следва - засилка тип вираж, “euro 
gap“ с наклонен и прав ръб, виражи, 
90 градусова пресечена пирамида, 
комбиниран трансфер с “Slappy“ ръб, 
прав ръб, след тях следват виражи, 
прав и наклонен ръб, наклонен парапет 
засилка тип “Quorter pipe”. Между двете 
линии е изградена “Bowl“ зона с две 
нива на дълбочина 150см и 225см и два 
“Hip“ трансфера. Конструкцията на 
скейт парка е стоманобетон с метални 
горещо поцинковани защитни профили. 
Повърхностният слой е изработен 
от ръчно шлайфан бетон с висока 
износоустойчивост и обработен с 
импрегнатори на базата на епоксидни 
смоли. Вертикалните повърхности са 
декорирани с мотиви от български 
шевици за здраве дълголетие и мъдрост.
Облагородената крайречна зона се 
превърна в прекрасно място за спорт, 
отдих и комуникация.

Скейт парк град Самоков
РАЗМЕРИ НА СКЕЙТ ПАРКА : 483м2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА САМОКОВ
КОНСТРУКЦИЯ : СТОМАНОБЕТОН
СТАТУС НА ПРОЕКТА : ОБЩЕСТВЕН
ЛОКАЦИЯ : ГР. САМОКОВ



ОРИЕНТИРОВЪЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СКЕЙТ ПАРКОВЕ И УРЕДИ ЗА ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ

I. КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

консултацията включва:
1. Изготвяне на идеен проект – в срок от 10 до 20 работни дни
2. Изготвяне на чертежи „скици“ – план, разрези, детайли, чертеж за разположение на  отводнителни 
сифони, чертеж за разположение на осветителни тела, скица на озеленяване. – в срок от 15 до 30 
работни дни.
3. Изготвяне на технология и последователни етапи на СМР, – в срок от 3 до 15 работни дни
4. Технически /авторски/ надзор – (срока зависи от продължителността на изпълнение на СМР). През 
всички дни по време на изграждане на съоръжението, наш представител ще присъства на обекта 
като помощник на техническият ръководител и ще следи за прецизното изпълнение.

 
II. ПРОЕКТИРАНЕ
1. Изготвяне на идеен проект – в срок от 10 до 20 работни дни
2. Изготвяне на пълна документация по следните специалности:
- част архитектура
- част конструктивна
- част геодезия
- част ВиК
- част Ел.
- част Противопожарна безопасност
В срок от 15 до 60 работни дни
3 .Технически /авторски/ надзор – (срока зависи от продължителността на изпълнение на СМР). През 
всички дни по време на строително-монтажните работи, наш представител ще присъства на обекта 
като помощник на техническият ръководител и ще следи за прецизното изпълнение.
 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ НА УРЕДИ ЗА 
ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ И СКЕЙТ ПАРКОВЕ.
ПРОЕКТАНТСКИЯТ НИ ЕКИП СЕ СЪСТОИ ОТ АРХИТЕКТИ И 
ИНЖЕНЕРИ С БОГАТ ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРАКТИКУВАНЕТО НА ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ. 
В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ ДАРЯВАМЕ ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ И 
ИЗЖИВЯВАМЕ ВСЕКИ ПРОЕКТ.

ИЗГРАЖДАМЕ КАЧЕСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТГОВАРЯЩИ НА ВСИЧКИ 
ИЗИСКВАНИЯ ПО БДС-EN_14974A1. 
СЕРТИфИЦИРАНИ СМЕ ОТ “БЪЛГАРСКА СКЕЙТБОРД фЕДЕРАЦИЯ” И ПО 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007.
ПАРТНИРАМЕ СИ С ДОСТАВЧИЦИ НА МАТЕРИАЛИ ДОКАЗАЛИ СЕ ПРЕЗ 
ГОДИНИТЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

ПРЕЦИЗНО ИЗЧИСЛЕНИ И КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
ИЗРАБОТЕНИ НА БАЗАТА НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ 
С ВИСОКО-ИЗНОСОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ОТ шЛАЙфАН БЕТОН И 
ПОЦИНКОВАНИ ЗАЩИТНИ ПРОфИЛИ.
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СКЕЙТ ПАРКОВЕ ОТ БЕТОН Е ИЗКЛюЧИТЕЛНО 
СЛОЖЕН И ТРУДОЕМЪК ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО ОГРОМНО ВЛИЯНИЕ 
ОКАЗВА ДОБРЕ ОБМИСЛЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПОДБРАН ЕКИП 
ОТ ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ С БОГАТ ОПИТ И ОТНОшЕНИЕ КЪМ 
РАБОТАТА. ПРАВИЛНО ПОДБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ МАТЕРИАЛИ И 
КАЧЕСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ.

СЪОРЪЖЕНИЯ СЪСТАВЕНИ ОТ ДЪРВЕНА ИЛИ МЕТАЛНА 
КОНСТРУКЦИЯ ПОКРИТА С ВИСОК КЛАС ВОДОУСТОЙЧИВ шПЕРПЛАТ, 
ОБРАБОТЕН С ВИСОКО ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ЛАКОВЕ. ИЛИ ПЛОСКОСТИ 
ОТ ЕПОКСИДНА СМОЛА. 
РЪБОВЕТЕ СА ЗАЩИТЕНИ С  ПОЦИНКОВАНИ МЕТАЛНИ ПРОфИЛИ.



III. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- Изкопи и трамбовани насипи
- ВиК работи
- Армиране
- Кофражни работи
- Бетонови работи ( полагане , машинно и ръчно шлайфане на финишния слой )
- Изработка и монтаж на защитни профили и парапети 
- Осветление, ел. инсталации и оборудване
- Озеленяване
- Цветово оформление
- Информационни табели
- Изработка на уреди с метална или дървена конструкция
- Изработка на хоризонтални настилки

IV. ЕДНОКРАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

- Наемете наш консултант за вашият проект. За подробности свържете се с нас.

 
      Януари 2019г.                      Съставили : [ Александър Давчев ]
                                                                        [ инж.Георги Георгиев ]
                                                                          




