
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 за обществена поръчка с предмет „Изграждане на 

комбинирани спортни площадки в град Глоджево и село 

Смирненски, община Ветово“ 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА 

Настоящата процедура е с предмет „Изграждане на комбинирани спортни площадки в 
град Глоджево и село Смирненски, община Ветово“, като включва две обособени 
позиции: 
Обособена позиция №1 – Изграждане на комбинирана спортна площадка в  град 
Глоджево; 
Обособена позиция №2 - Изграждане на комбинирана спортна площадка в  село 
Смирненски. 
Възложител: Община Ветово. 
 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА В  ГРАД ГЛОДЖЕВО. 

1. Основна информация и съществуващо положение 

Разработени ТИП предвиждат спортната площадка да бъде ситуирана в двора на СУ  „Христо 

Ботев“ , в УПИ I, кв. 48 по плана на град Глоджево. Теренът е изцяло затревен и наклонен, с 

денивелация около 2 метра в участъка, предвиден за площадката. През терена преминават 

подземни комуникации – действащи канализации и един топлопровод, който е прекъснат и не 

се експлоатира. Предвиденият размер на площадката е 44/22 метра. Същата е проектно 

ситуирана успоредно на съществуващия физкултурен салон и по начин, незасягащ подземните 

комуникации, съгласно предписанията на виза за проектиране, издадена от главния архитект 

на Община Ветово.  

2. Описание на видовете работи,  материали, конструктивно изпълнение 

Възлага се изграждане на нова спортна площадка за упражняване на четири вида спорт – 

футбол на малки врати, хандбал, волейбол и тенис на корт. Игрищата се разчертават върху 

настилка от изкуствена трева едно върху друго, с различни цветове, указани в чертежите към 

техническия инвестиционен проект. 

Обектът е първа група, пета категория. 

Игрището за хандбал следва да бъде с размери 40/20 метра, като около него са предвидени 

необходимите минимални осигурителни ивици, съответно 1 м. и 2 м. Вратите следва да бъдат 

преносими, с лесен монтаж и демонтаж, с оглед съхраняването им в склад извън площадката 

за времето, в което се практикуват други спортове. На същото игрище и при използване на 

същите врати ще се практикува футбол на малки врати. 

Игрището за волейбол следва да бъде с размери 18/9 метра, с осигурителни ивици, 

определени в ТИП и по-големи от нормативно изискуемите. Мрежата и стълбовете за волейбол 

следва да бъдат преносими, с лесен и бърз монтаж и демонтаж.  

Игрището за тенис на корт следва да бъде с размери 23.77/10.97 метра., с осигурителни ивици 

по-големи от нормативно изискуемите. Мрежата за тенис но корт и стълбовете за нея следва 

да бъдат преносими с лесен и бърз монтаж и демонтаж. 

Проектът предвижда ограждане на спортната площадка по цялата периферия с ограда с 

височина от 4 метра, като фундирането й е решено с ивични основи, вкопани в терена и 

цокълна част с прекъсване на местата, предвидени за две врати, осигуряващи достъп до 



площадката. Поради липса на осигурено финансиране в достатъчен размер, в обхвата на 

обособената позиция е включено изпълнението само на ивичните основи и цокълната част с 

гнездата за металните колони от оградата. 

Детайл на ивична основа е приложен в част „Конструкции“ от ТИП. Не се разрешава фундиране 

на ивичните основи в насип. Минималната дълбочина на вкопаване на фундаментите в 

носимоспособен пласт  е 0,2 метра. 

Изготвеният ТИП предвижда осветление на спортната площадка чрез монтиране на 4 броя 

стомано-тръбни стълба, като местата им са посочени в ситуация. Фундирането на стълбовете 

следва да се извърши с единични бетонови стъпки с армиране на подколонника. Фундирането 

следва да се изпълни до посочени в проекта коти или до здрава основа. При изпълнение на 

изкопните работи за фундирането на стълбовете за осветление и при установяване на налични 

неизвестни до момента комуникации, се уведомява проектанта-конструктор, за да промени 

или потвърди проектното решение за фундиране. 

Подготовка на терена на спортната площадка включва масов изкоп за игрището, насип и 

уплътняване. 

Настилката на спортната площадка се изпълнява в следния ред: 

- Трамбована съществуваща пръст в основата; 

- Трошен камък с дебелина на слоя 10 см.; 

- Заклинен трошен камък с дебелина на слоя 25 см.; 

- Геотекстилна мембрана; 

- Изкуствена трева; 

- Посипка от кварцов пясък с дебелина 10 мм.; 

- Посипка от каучуков гранулат с дебелина 20 мм. 

Очертаването на контурите на площадката за всички видове спорт влиза в обхвата на 

поръчката и е ангажимент на избрания изпълнител. 

Материали за ивичната основа на оградата: 

- Бетон клас B20; 

- Стомана: АI – с куки; AIII – N. 

 Материали за настилката: 

- Трошен камък – фракция 0-20 мм.; 

- Геотекстилна мембрана – 2 мм.; 

- Изкуствена тревна настилка с дължина на влакната 3 см.; 

- Посипка от кварцов пясък, фракция 0,4-1 мм; 

- Посипка от сив каучуков гранулат, фракция 0,5-2,5 мм. 

Материали за фундаментите на осветителни стълбове: 

- Бетон клас B20 – БДС 7268; 

- Стомана: АI – ф – БДС 4758:2006; AIII – N. 

3. Предвидени за изпълнение СМР: 

№ Описание на СМР 
Ед. 

Мярка 
Коли-
чество 

1 
Доставка и полагане на заклинен трошен камък (фракция 0- 20 мм) - 25 см 
за футболна площадка м3 242.00 

2 
Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с дължина на влакната 3 
см и разчертаване м2 968.00 

3 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана 2 мм за футболна площадка м2 968.00 

4 
Доставка и полагане на посипка от кварцов пясък (фракция 0,4 - 1,0 мм. ) - 
15 мм за футболна площадка м3 15.00 



5 
Доставка и полагане на посипка от сив каучуков гранулат (фракция 0,5 - 2,5 
мм.) - 25 мм за футболна площадка т 16.00 

6 Доставка и монтаж на футболни/хандбални врати по детайл бр 2.00 

7 Доставка и монтаж на комплект мрежа и колонки за игра на тенис  бр 1.00 

8 Доставка и монтаж на комплект мрежа и колонки за игра на волейбол бр 1.00 

9 Разчертаване на игрище за 3 вида спорт бр 1.00 

                         ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Масов изкоп за игрище м3 458.00 

2 Насип за игрище  м3 42.40 

3 Изкоп за зелени площи, тротоари и алеи м3 250.00 

4 Насип за зелени площи, тротоари и алеи м3 50.00 

5 Превоз на земни маси м3 650.00 

6 Изкопи с ограничени ширини в земни почви - ръчно с ширина на изкопа до 
0.60м и дълб.до 2м м3 17.00 

7 Изкоп за ями с дълб. до 2 м със сечение от 2.01 до 10 м2 - ръчно м3 2.00 

8 Машинен изкоп м3 52.00 

9 Обратен насип м3 3.00 

10 Уплътняване на почви на пластове с дебелина на пласта 20 см м3 3.00 

11 Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на зем. почви с колички до 50 м м3 10.00 

12 Натоварване земни почви на камион - ръчно м3 10.00 

13 Превоз на земни почви с камион м3 10.00 

14 Разтоварване на земни почви от камион - ръчно м3 10.00 

15 Разриване с булдозер м3 77.00 

                    КОФРАЖНИ РАБОТИ     

1 Кофраж за гнезда за  мет. колони ограда м2 30.00 

2 Кофраж за неарм. бетонови стени с деб. над 15 см м2 104.00 

                 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ     

1 A I кг 31.00 

2 A III кг 186.00 

                       БЕТОНОВИ РАБОТИ     

1 
Бетон клас В - 20  - в основи - фундам.освет. стълбове, ивични основи 
ограда, цокълна част ограда м3 80.00 

2 Превоз бетон м3 80.00 

  РАЗНИ     

1 PVC тръби ф 25 мм с деб.1.5 мм  м' 11.00 

2 Метални изделия по дет."Г" кг 164.00 

3 Превоз на строителни отпадъци курс 3.00 

  ЕЛ. РАБОТИ     

1 Трасиране на кабелна линия км 0.25 

2 Направа изкоп 0,8/0,5м със зариване - III категория м 154.00 

3 Подготовка подложка за 1 и 2 кабела в изкоп м 128.00 

4 Полагане на кабел НН в изкоп до 4х10 мм2   м 150.00 

5 Полагане на кабел чрез изтегляне в тръба до 4х10 мм2  м 92.00 

6 Монтаж на кабелни марки бр 16.00 

7 Монтаж на кабелни кутии за улично осветление бр 4.00 



8 Изправяне на стоманенотръбен стълб до 9,5 м бр 4.00 

9 Монтаж на прожектор. Регулиране и насочване бр 12.00 

10 Вкарване краищата на кабел до разпределителната кутия в стълба бр 15.00 

11 Изпитване на кабел ниско напрежение с мегер(х3ч.ч) ч.ч 12.00 

12 
Пробиване отвор в стар бетон със сечение 30/30 до 40/40см при дебелина 
12см – приравнено за етернитова тръба  

бр 
3.00 

13 Монтаж газова тръба 1“ по стоманена конструкция м 8.00 

14 Полагане газова тръба  1“ открито по стена  м 26.00 

15 Заливане края на монтирана стоманена тръба бр 14.00 

16 Минизиране на газова тръба до 3” м 34.00 

17 Боядисване газова тръба до 3” м 34.00 

18 Направа суха разделка на кабел 4х10 мм2 бр 24.00 

19 Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2   бр 28.00 

20 Свързване проводник към съоръжение до 16 мм2  бр 16.00 

21 Доставка прожектор ELEX CLASSIC 03/250, МХЛ 250W – 2R-bg бр 8.00 

22 Доставка прожектор ELEX CLASSIC 03/400, МХЛ 400W – 2R-bg бр 4.00 

23 Доставка кабел СВТТ 4х4 мм2  м 140.00 

24 Доставка кабел СВТТ 3х2,5 мм2  м 48.00 

25 Доставка кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 80.00 

26 Направа и поставяне на репери бр 6.00 

27 Доставка автоматичен предпазител PL6-C16/3,3Р - EATON  бр 1.00 

28 Доставка ключ K2C003ACH – триполюсен, Шнайдер Електрик бр 1.00 

29 
Доставка стълб за улично осветление с височина 8м  ф133/108/89, горещо 
поцинкован с комплект анкерна группа за него 

бр 4.00 

30 
Монтаж на автоматичен предпазител и прекъсвач тип ПЕП в съществуващо 
ел.табло 

бр 1.00 

31 Монтаж ключ на фасада в съществуващо ел.табло бр 1.00 

32 Полагане РVС тръба в канали и изкопи 2“(Æ 50мм) м 22.00 

33 Направа заземление с 2бр. поцинк.тръба 2 1/2”, 3м бр 1.00 

34 Направа и монтаж дребна конструкция, конзоли, скоби кг 60.00 

4. Изисквания за опазване на околната среда 

Избраният изпълнител и длъжен да осигури опазването на околната среда, чрез създаване на 

добра организация за своевременно събиране и извозване на отпадъци от работната 

площадка и недопускане на изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места. 

Изпълнителят е длъжен да възстанови всички нарушени в процеса на строителство прилежащи 

терени. 

Строителните отпадъци се депонират на Регионално депо – Русе или до друга инсталация за 

преработка и оползотворяване чрез повторна употреба. 

  

 

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА В  СЕЛО СМИРНЕНСКИ 

1. Основна информация и съществуващо положение 

Съгласно изготвен ТИП, спортната площадка е ситуирана  в двора на ОУ „Петко Рачев 

Славейков“, в УПИ І, кв.74 по плана на село Смирненски, върху част от съществуващи 

асфалтирани спортни площадки. Теренът е с минимален наклон. В югозападната част на 

съществуващите площадки има действащ водопровод*. Ситуационното решение е изготвено 



върху актуална теренно-ситуационна снимка, като не се засяга предполагаемото трасе на 

водопровода.  

Площадката е с проектни размери 44,00/22,00м и е ситуирана съгласно предписанията на Виза 

за проектиране, издадена от главния архитект на Община Ветово, успоредно на 

съществуващата ограда по улица ОТ185-ОТ191.  

2. Описание на видовете работи,  материали, конструктивно изпълнение 

Възлага се изграждане на нова спортна площадка за упражняване на четири вида спорт – 

футбол на малки врати, хандбал, волейбол и тенис на корт. Игрищата се разчертават върху 

настилка от изкуствена трева едно върху друго, с различни цветове, указани в чертежите към 

техническия инвестиционен проект. Площадката е с размери 44/22 метра. 

Обектът е от първа група, пета категория. 

Игрището за хандбал следва да бъде с размери 40/20 метра, като около него са предвидени 

необходимите минимални осигурителни ивици, съответно 1 м. и 2 м. Вратите следва да бъдат 

преносими, с лесен монтаж и демонтаж, с оглед съхраняването им в склад извън площадката 

за времето, в което се практикуват други спортове. На същото игрище и при използване на 

същите врати ще се практикува футбол на малки врати. 

Игрището за волейбол следва да бъде с размери 18/9 метра, с осигурителни ивици, 

определени в ТИП и по-големи от нормативно изискуемите. Мрежата и стълбовете за волейбол 

следва да бъдат преносими, с лесен и бърз монтаж и демонтаж.  

Игрището за тенис на корт следва да бъде с размери 23.77/10.97 метра., с осигурителни ивици 

по-големи от нормативно изискуемите. Мрежата за тенис но корт и стълбовете за нея следва 

да бъдат преносими с лесен и бърз монтаж и демонтаж. 

Проектът предвижда ограждане на спортната площадка по цялата периферия с ограда с 

височина от 4 метра, като фундирането й е решено с ивични основи, вкопани в терена и 

цокълна част с прекъсване на местата, предвидени за две врати, осигуряващи достъп до 

площадката. Поради липса на осигурено финансиране в достатъчен размер, в обхвата на 

обособената позиция е включено изпълнението само на ивичните основи и цокълната част с 

гнездата за металните колони от оградата. 

Детайл на ивична основа е приложен в част „Конструкции“ от ТИП. Не се разрешава фундиране 

на ивичните основи в насип. Минималната дълбочина на вкопаване на фундаментите в 

носимоспособен пласт  е 0,2 метра. 

Изготвеният ТИП предвижда осветление на спортната площадка чрез монтиране на 4 броя 

стомано-тръбни стълба, като местата им са посочени в ситуация. Фундирането на стълбовете 

следва да се извърши с единични бетонови стъпки с армиране на подколонника. Фундирането 

следва да се изпълни до посочени в проекта коти или до здрава основа. При изпълнение на 

изкопните работи за фундирането на стълбовете за осветление и при установяване на налични 

неизвестни до момента комуникации, се уведомява проектанта-конструктор, за да промени 

или потвърди проектното решение за фундиране. 

Подготовка на терена на спортната площадка включва масов изкоп за игрището, насип и 

уплътняване. 

Настилката на спортната площадка се изпълнява в следния ред: 

- Трамбована съществуваща пръст в основата; 

- Трошен камък с дебелина на слоя 10 см.; 

- Заклинен трошен камък с дебелина на слоя 25 см.; 

- Геотекстилна мембрана; 

- Изкуствена трева; 

- Посипка от кварцов пясък с дебелина 10 мм.; 

- Посипка от каучуков гранулат с дебелина 20 мм. 



Очертаването на контурите на площадката за всички видове спорт влиза в обхвата на 

поръчката и е ангажимент на избрания изпълнител. 

Материали за ивичната основа на оградата: 

- Бетон клас B20; 

- Стомана: АI – с куки; AIII – N. 

 Материали за настилката: 

- Трошен камък – фракция 0-20 мм.; 

- Геотекстилна мембрана – 2 мм.; 

- Изкуствена тревна настилка с дължина на влакната 3 см.; 

- Посипка от кварцов пясък, фракция 0,4-1 мм; 

- Посипка от сив каучуков гранулат, фракция 0,5-2,5 мм. 

Материали за фундаментите на осветителни стълбове: 

- Бетон клас B20 – БДС 7268; 

- Стомана: АI – ф – БДС 4758:2006; AIII – N. 

*Преди започване на строителството да се изкопае РЪЧНО контролен шурф по указания на 

проектанта за установяване на точното местоположение на водопровода. 
 

3. Предвидени за изпълнение СМР: 

№ Описание на СМР 
Ед. 

Мярка 
Коли- 

чество 

  СМР     

1 Доставка и полагане на заклинен трошен камък (фракция 0- 20 мм) - 20 см 
за футболна площадка м3 193.60 

2 Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с дължина на влакната 
3 см и разчертаване м2 968.00 

3 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана 2 мм за футболна 
площадка м2 968.00 

4 Доставка и полагане на посипка от кварцов пясък (фракция 0,4 - 1,0 мм. ) - 
10 мм за футболна площадка м3 9.68 

5 Доставка и полагане на посипка от сив каучуков гранулат (фракция 0,5 - 2,5 
мм.) - 20 мм за футболна площадка т 15.00 

6 Доставка и монтаж на футболни/хандбални врати по детайл бр 2.00 

7 Доставка и монтаж на комплект мрежа и колонки за игра на тенис  бр 1.00 

8 Доставка и монтаж на комплект мрежа и колонки за игра на волейбол бр 1.00 

9 Разчертаване на игрище за 3 вида спорт бр 1.00 

  ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Изкоп за тротоари и алеи ръчен м3 9.60 

2 Превоз на земни маси на 2 км м3 9.60 

3 Подравняване и трамбоване на терен м2 96.00 

4 
Изкопи с ограничени ширини в земни почви - ръчно с ширина на изкопа до 
0.60м и дълб.до 2м м3 17.00 

5 Траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м - ръчно м3 2.00 

6 Машинен изкоп м3 57.50 

7 Обратен насип м3 26.00 

8 Уплътняване на почви на пластове с дебелина на пласта 20 см м3 26.00 

9 Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на земни почви с колички до 50 м3 19.00 



м 

10 Натоварване земни почви на камион - ръчно м3 19.00 

11 Превоз на земни почви с камион  м3 19.00 

12 Разтоварване на земни почви от камион - ръчно м3 19.00 

13 Изкоп на депо ( за обратен насип )- от маш.изкоп м3 7.00 

14 Превоз на земни почви със самосвал  м3 50.50 

15 Разриване с булдозер м3 50.50 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ     

1 Кофраж за колони, фусове и чашки на колони, стъпки стълбове за 
осветление, гнезда за  мет.колони ограда м2 22.00 

2 Кофраж за неарм. бетонови стени с деб. Над 15 см м2 182.00 

        

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ     

1 A I кг 86.00 

2 A III кг 217.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ     

1 Подложен бетон клас В10 м3 1.00 

2 Бетон клас В - 20 ивични основи ограда, цокълна част ограда м3 79.50 

3 Превоз бетон на 50 км м3 81.00 

4 Направа бетонни пътеки около игрище м2 96.00 

        

  РАЗНИ     

1 PVC тръби ф 25 мм с деб.1.5 мм  м' 11.00 

2 Превоз на строителни отпадъци курс 3.00 

  ЗЕМНИ РАБОТИ     

1 Изкоп за ями с дълбочина до 2 м със сечение от 2.01 до 10 м2 - ръчно м3 3.00 

2 Машинен изкоп м3 9.00 

3 Обратен насип м3 5.00 

4 Уплътняване на почви на пластове с дебелина на пласта 20 см м2 5.00 

5 Разбиване на асфалтова настилка м2 11.00 

6 Натоварване разрушен асфалт на камион - ръчно м3 1.10 

7 Превоз на разрушена асф.наст. на камион - ръчно м3 1.10 

8 Почва от маш.изкоп на депо за обр.насип м3 2.00 

9 Ръчно натоварване; превоз и разтоварване на зем. почви с колички до 50 м м3 3.00 

10 Превоз на земни почви с камион м3 7.00 

11 Разтоварване на земни почви от камион - ръчно м3 7.00 

12 Разриване с булдозер м3 7.00 

  КОФРАЖНИ РАБОТИ     

1 Кофраж за колони, фусове и чашки на колони стъпки стълбове за 
осветление - 4 бр м2 8.00 

  АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ     

1 A I, A III кг 43.00 

2 Анкерни болтове М24 тип 1 L=1050мм бр 16.00 

  БЕТОНОВИ РАБОТИ     

1 Подложен бетон клас В10 м3 0.30 

2 Бетон клас В - 20  - в основи - фундам. освет. стълбове м3 6.30 



3 Превоз бетон м3 7.00 

  РАЗНИ     

1 Метални изделия по дет."Г" кг 164.00 

  ЕЛ. РАБОТИ     

  ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ     

1 СВТТ/4х4/мм2 м 140.00 

2 Трасиране на кабелна линия км 0.06 

3 Изкоп 0,5/1,1м  м 5.00 

4 Изкоп 0,4/0,8м  м 55.00 

5 Зариване и трамбоване м3 22.00 

6 Полагане сигнална лента м 55.00 

7 Полагане РVСтр. Ф60мм м 5.00 

8 Свързване пров. към съоръжение бр 2.00 

9 Изтегляне кабел в тръба м 80.00 

10 Мет.шлаух Ф26мм м 80.00 

11 Укрепване мет.шлаух по стена м 80.00 

12 Пробиване отвори в бетон бр 4.00 

13 Направа шлиц в мазилка м 5.00 

14 Измазване и боядисване шлиц м 5.00 

15 Оборудване нов извод в ел.табло бр 1.00 

16 Триполюсен прекъсвач бр 1.00 

  ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ-РАЙОННО     

1 Стоманено-тръбен стълб с Н=8м бр 4.00 

2 Монтиране в/у фундамент бр 4.00 

3 Прожектор с МХЛ-250W бр 8.00 

4 Прожектор с МХЛ-400W бр 4.00 

5 Монтиране прожектор в/у мет.констр бр 12.00 

6 Кабелна кутия  бр 4.00 

7 Монтиране каб.кутия бр 4.00 

8 СВТ/3х1,5/мм2 м 80.00 

9 Изтегляне кабел в тръба м 80.00 

10 Свързване пров.към съоражение бр 20.00 

11 СВТТ/4х4/мм2 м 60.00 

12 СВТТ/3х2,5/мм2 м 60.00 

13 Каб.изкоп 0,4/0,8м м 120.00 

14 Зариване и тръмбоване м3 30.00 

15 Полагане кабел в изкоп м 120.00 

16 РVСтр.Ф60мм м 15.00 

17 Изтегляне кабел в тръба м 15.00 

18 Газ.тръба Ф2“ м 12.00 

19 Укрепване по стълба бр 4.00 

 
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ     

1 Заземление от 2бр.п.тр. 2 ½“-2м-   КК-3. бр 1.00 

2 Кабелен изкоп 0,4/0,8м м 9.00 

3 Заз.шина 40/4мм м 15.00 

 



4. Изисквания за опазване на околната среда 

Избраният изпълнител и длъжен да осигури опазването на околната среда, чрез създаване на 

добра организация за своевременно събиране и извозване на отпадъци от работната 

площадка и недопускане на изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места. 

Изпълнителят е длъжен да възстанови всички нарушени в процеса на строителство прилежащи 

терени. Строителните отпадъци се депонират на Регионално депо – Русе или до друга 

инсталация за преработка и оползотворяване чрез повторна употреба. 

 

 


