БЕЗОПАСНОСТ

НА

ПЛОЩАДКИТЕ

ЗА

ИГРА

Детските площадки на открито и закрито са място за забавление за всяко
дете и като такива те следва да се подържат в състояние, което осигурява висока
степен на безопасност на играещите деца.
Безопасността на детските площадки
обхваща редица условия, които трябва да
защитят детето от опасности, които то не
може да предвиди, когато използва
съоръженията
за
игра
на
детската
площадка по предвидения или по начин,
който може да се очаква.
В България изискванията, на които
трябва да отговарят детските площадки,
за да бъдат безопасни, са регламентирани
в БДС EN 1176 „Съоръжения за площадки за игра и настилки“ и Наредба № 1 от
12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. В тези документи са описани особеностите на дизайна, размерите и конструктивните особености, които съоръженията за игра на детски
площадки трябва да притежават.
Една площадка за игра се счита за безопасна, когато всички съоръжения и
настилки, разположени на площадката,
отговарят
на
изискванията за безопасност и
са произведени и изпитани в
съответствие с техническите и
конструктивните изисквания на
стандартите.
В
Наредба
№
1
за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра е регламентирано задължение стопанинът на площадката за
игра веднъж на 12 месеца да възлага на акредитиран орган за контрол
извършването на годишни инспекции на площадката за съответствието й с
изискванията за безопасност.
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ИКОНОМИКС-М ЕООД е единственият акредитиран орган за контрол
на площадки за игра разположени на открито и закрито в Централна
Северна България – областите Габрово, Велико Търново, Плевен и Ловеч.
В качеството си на
акредитиран
съгласно
изискванията на БДС EN
ISO/IEC 17020:2012 Орган
за контрол от вид А,
ИКОНОМИКС-М ЕООД извършва
задължителните
ежегодни инспекции съгласно Наредба № 1 за
условията и реда за устройството
и
безопасността на площадките за
игра и монтираните на тях
съоръжения, елементи и
настилки.
Годишните инспекции, които ИКОНОМИКС-М ЕООД извършва имат за цел да
направят детските площадки по-предизвикателни за децата и да намалят броя на
злополуките.
Намаляването броя на злополуките става чрез:
 Познаване на детската игра и развитието на детето
 Анализ на наличните данни за злополуките
 Оценка на риска
 Спазване на действащите стандарти за безопасност на площадки и
настилки за игра
 Прилагане на тези стандарти там, където е възможно и където те биха
имали отношение към броя на злополуките.
Годишните инспекции се различават от рутинните и оперативните по
отношение на следното:
 Откриват дефекти, повреди и пропуски, които биха представлявали
опасност в дългосрочен план, и посочват мерките за тяхното
отстраняване.
 Набелязват места, които стават повод за злополуки, без да имат
отношение към стандартите за безопасност.
 Осигуряват качествен контрол върху работата на собствениците и отговорниците за детски площадки.
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При годишните инспекции на ИКОНОМИКС-М ЕООД
специално внимание на :
 Дизайна на площадката от гледна точка на безопасността
 Безопасността на допълнителните елементи
 Безопасността на детските съоръжения
 Безопасността на настилките.

се

обръща

За извършената инспекция се изготвя сертификат съдържащ констатации за
безопасността на детската площадка и монтираните съоръжения, основаващи се
на комплексна проверка на документи, визуален оглед, извършени измервания и
изпитвания на площадката.
На Ваше разположение сме за въпроси и уточняване.

За контакти:
5300 Габрово, ул. Брянска 28А
т. 066/866555, 0878979004
д-р инж. Драгомир Василев
Ръководител Орган за контрол
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