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                                             Д О К Л А Д 
       за резултатите от конструктивното обследване и оценка на   

       състоянието на строеж: 109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  
         ул.“СЛАТИНСКА”№ 24 ; район СЛАТИНА ; гр.София 
   

1. Предмет и цели на задачата 
         Задачата е възложена от Столична община във връзка с извър –  
         шване на обследване и оценка състоянието на  строеж :  

          109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  
         ул.“СЛАТИНСКА”№ 24 ; район СЛАТИНА ; гр.София  
и изготвяне на технически паспорт съгласно Наредба №5/28.12.06г.  
за техническите паспорти на строежите. 

Предмет на задачата е конструктивно обследване и оценка със- 

тоянието на строеж:   109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  
         ул.“СЛАТИНСКА”№ 24 ; район СЛАТИНА ; гр.София 

Целите на задачата,  съгласно  изискванията  на  Наредба № 5  и  
заданието са :  

   - събиране на изходни данни за строежа; 
- извършване  на  подробни  огледи,  заснемане  и  

документиране   на  повреди, дефекти и/или /разрушения; 
- анализ  и  заключение  на  причините  за  възникналите  

повреди  и  разрушения; 
- изготвяне на експертно становище за техническата 

годност и безопасна  експлоатация на сградата; 
- изготвяне на технически предложения за ремонтно-

възстано -вителни  работи и саниране на сградата. 
Основания за изпълнение на задачата : 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) ; 
- Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на 

строежите;  
- Наредба № РД-02-20- 2 за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони ,2012г. 
Задачата е разработена на основата на : 

- задание на Възложителя;  
- архитектурно заснемане 

   - резултати от огледа и обследване на строежа; 
- анализи и оценки за състоянието на елементите на 

конструкциите; 
- предписания на действащите нормативни документи за 

инвестиционното проектиране : 
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а. Закон за устройство на територията (ЗУТ) [1]; 
б. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на кон- 
струкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005г. [2];  
в. Наредба № РД-02-20- 2  за проектиране на сгради и съоръже-
ния в земетръсни райони, 2012 [3];  
г. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни  кон -
струкции 2008г. [4];  

         д. Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. [5]. 
         е. Наредба № 5  за техническите паспорти на строежите, 2006г. [6];  
         ж. Наредба № 1  за  проектиране на плоско фундиране  1996г. [7].   
          з. Норми за проектиране на зидани конструкции 1985 г.  [8].       
                                                                    
         2. Основни данни за строежа :  
         109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  
         ул.“СЛАТИНСКА”№ 24 ; район СЛАТИНА ; гр.София 
е една ,масивна ,монолитна сграда съставена от два отделни блока , 
технологично свързани помежду си, отделени на фуга . Няма запа -
зени работни проекти ,въз основа на  които е строена , затова е извър - 
шено архитектурно заснемане. 
    Разположението на сградата е дадено  в приложената  план-схема. 
 

Основни характеристики на строежа: 
2.1 Идентификационни данни и параметри 
- вид на строежа : сграда за обществено обслужване; 
- предназначение на строежа :  основно училище; 
- категория на строежа : четвърта категория 
      идентификатор на строежа: 
- № на кадастрален район :  
- парцел : ПИ с пл. № 1061,к.л. 388,411  
                      УПИ XI „ЗА УЧИЛИЩЕ” 
-   квартал : 247а 
- идентификатор на имота:  
-    местност :  “СЛАТИНА –РЕДУТА  2-ра част” 

-   община :   Столична община -р-н “ СЛАТИНА ”; 
- населено място : гр. София; 
- улица № : ул . “  СЛАТИНСКА ”  № 24 ; 
- година на построяване: 1968 г.        
-    вид на собственост :  публична-частна   
- промени по време на експлоатацията :  
            2007г – подмяна на  дървена дограма с PVC 
            2009г. -  подмяна на врати ; ремонт физкултурен салон ; 
                        ремонт на  тоалетните на етажите в учебната сграда 
             2010 г. – частичен ремонт на покриви 
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- инвестиционен проект :  няма 
- документи за собственост : Акт №0703/28.04.1999г.  
                   за  общинска собственост (публично,частна). 
 

     2.2 Основни обемно-планировъчни и функционални показатели  
- застроена площ : 1045,37 м2; 
- разгъната застроена площ : 3658,35 м2; 
- застроен обем : 15622 м3; 
- височина :  училище   17,50 м. от основи до било покрив;  
                                               16,80 м. от  терен  до било покрив;  
        топла връзка    6,90 м. от основи до било покрив;  
                                               4,60 м. от  терен  до било покрив;  

               физкултурен салон    9,75 м. от основи до било покрив;  
                                                7.05 м. от  терен  до било покрив; 

          - етажи :  
                         училище – четири етажа и неизползуваемо подпокривно  
                                                 пространство;  

                 топла връзка – два етажа  
                 физкултурен салон – два етажа  
- подземни : един  полуподземен 
- инсталационна и технологична осигуреност, в т. ч. : 
сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електро,    
отоплителна;   
сградни отклонения - водопроводно, канализационно, отопли -
телно, кабел НН; 
съоръжения : абонатна станция,  СОТ 
 
2.3 Основни технически характеристики 
 

     2.3.1.Вид на строителната система и тип на конструкцията:    
     Конструкцията на учебната сграда и топлата връзка  е изпълнена 
по монолитен начин със скелетно-гредова конструктивна схема ,с гре- 
ди и  колони от стоманобетон в съчетание с плътни тухлени носещи 
стени за поемане на  сеизмичните натоварвания.  Физкултурния салон 
е със стоманобетонова ,рамкова конструкция. 
     Основите , изпълнени  като  единични под  колони  и ивични под 
стени  и тухлени шайби , са бетонови ,монолитно изляти на место -
строежа. 
      Фасадните стени на типовите етажи  са  от  единични  тухли на 
ВЦ-разтвор, с дебелини 38 см, обрамчени с монолитни  стоманобето- 
нови  пояси,  греди и  колони .  Външните стени на полувкопания 
сутерен са бетонови с дебелина  45 см. 
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      Вътрешните разпределителни и носещи  зидарии  във всички  ни- 
ва ,по материали и начин на изпълнение , са като фасадните в етажа , 
но с дебелини 12 и 25 см , в зависимост от предназначението им.     
     Междуетажните подови конструкции/хоризонтални диафрагми/, 
представляват монолитни,гладки, стоманобетонови плочи с дебелина 

12-15см.  с греди и пояси . Подовите покрития са в зависимост от фун -
кцията на помещенията.  
     Таванската  конструкция  също е стоманобетонова , гладка с  дебе -
лина 12см. ,с прави  и обратни греди и налична топлоизолация. 
     Покривите са няколко  типа: 

- учебна сграда – седяща дървена конструкция с покривно 
покритие от керемиди върху дъсчена обшивка . 

- топла връзка -  топъл  плосък покрив  от  стоманобетонова 
плоча със съответните топло и хидроизолации и покритие  от 
хидроизолационна мемебрана . 

- физкултурен  салон – студен плосък покрив с въздушен слой, 
стоманобетонова покривна  плоча с изолации и покритие от лек тип 
(хидроизолационни битумизирани мембрани). Подпокривното 
пространство е 40-60 см. неизползуваемо. Оттичането на атмосферни -
те води е външно.  
 

2.3.2 Носимоспособност на конструкцията 
           
     Носимоспособноост по норми за периода на проектиране и 
строителство 

Конструкцията на сградата на учебното  заведение е проектира- 
на и осигурявана за вертикални и хоризонтални  (земетръсни) 
натоварвания по изискванията на действалите за периода на 
проектирането строителни норми : 
          По  данни на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   предполагаемата година на 
строителство  е  1966-68 г.                
        При разработването на конкретния проект следва да са спазвани  
тогавадействуващите норми  както следва: 
    -    „Правилник  за  натоварванията на сгради и допустимите 
натоварвания на почвата при сгради „-1950г. 

- „ Правилник  за натоварванията на сгради  и допустимите 
натоварвания на почвата при сгради ”-1959 г. 

- „Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции” – 1957г. ;  

- „ Правилник за проектиране и строеж на сгради в земетръсни 
райони’’-1957 г.- първи  български  норми за земетръс. 

    -  „Правилник за  изчисляване на зидани конструкции  по гранични 
състояния”-1955г. 
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      Еталонна носимоспособност по действащите норми  
Понастоящем осигуряването  носимоспособността на сградите  

(като еталонна нормативна стойност) е регламентирано от “Наредба 
№ 3 за основните положения за проектиране на строежите и за 
въздействията върху тях”, 2005г [2] и “Норми за проектиране на 

бетонни и стоманобетонни конструкции” 2008г. [4].      
В статическо отношение конструкцията представлява простран-

вена система от колони ,греди  и етажни плочи, изпълнени по моно-
литен начин  , в съчетание с плътни тухлени стени.   
      Сравнението е направено в табличен вид , като са показани стой - 
ностите на натоварванията и условията  ,за които се предполага , че е 
оразмерена конструкцията на сградата , когато същата е построена 
(1967г.) и  действителните натоварвания  и условия , според  действу- 
ващите в момента нормативни документи .  
 Сравнението на сеизмичното натоварване е направено в отделна 
точка по-долу.  

      Фактори , оказващи влияние 
       Върху носимоспособността            

 Според нормативите при 
изработка на проекта 

 Според 
действуващите в         
момента нормативи 

Собствено тегло на конструкцията на 
ниво  етажи 

576 кг/м2 включващ 
Соб.тег.kонстр.–412кг/м2  
Настилки – 114 кг/м2 

Мазилки  - 50 кг/м2 

600 кг/м2 - 

432кг/м2 

 118 кг/м2 

Мазилки  - 50 кг/м2 
 

Собствено тегло на покривни 
изолации  
– хидроизолационна система от лек 
тип 
 - Керемиди  

 
 
 38кг/м2 
 
52,8 кг/м2 

 
 
40 кг/м2-  
 
57.6 кг/м2 

Собствено тегло(изчислително) на 1 м2 
стенно ограждане 

550кг/м2-25 тухл. стени  
 302 кг/м2-12 тухл. стени   
744 кг/м2-38 тухл. стени 
1126кг/м2- 45см.бет.стена    
 

600кг/м2-25 см тухл. 
стени 
330 кг/м2-12 см тухл. 
стени 
704 кг/м2- 38тухл. 
стени 
1296 кг/м2 – 45см. 
бет .стена   

Временно полезно експлоатационно 
натоварване за сграда  

стаи 200кг/м2 с коеф.на пре- 
товарване1,4, т.е.изчис -
лителен товар 280кг/м2 ;  
коридори  300кг/м2  с коеф.на 
претоварване 1,4, 
т.е.изчислителен товар 
420кг/м2; 
 т.е.  стаи –  по-малки 
    стълби – по-големи 

Таблица 3 –  
 стаи 300кг/м2 с 
коеф.на пре- 
товарване1,3, 
т.е.изчис -лителен 
товар 390 кг/м2 ;  
коридори  300кг/м2  
с коеф.на 
претоварване 1,3, 
т.е.изчислителен 
товар 390кг/м2; 
Стаи –  по-големи 
Стълби – по- малки 

Натоварване от сняг 70кг/м
2
 с коеф.на сигурност 1,4 

т.е.изчислително натоварване 
142 кг/м

2
 с коеф.на 

натовар- ване 1,4 по 
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от сняг 98 кг/м
2 

по-малко 
Табл.6,1, т.е. 
изчислително 
натоварване 199 
кг/м

2
 -  повече 

 

Скоростен напор на вятъра  30кг/м
2
-,т.е.43 % по-малък 43 кг/м

2
 съгласно 

Табл.8,1, т.е.43% по-
голям 

Температура на  околната среда По-ниски от плюс 300С  и по-
високи  минус  200С 

По-ниски от плюс 
320С и по-високи от 
минус 180С 

Агресивност на средата Неагресивна 
 

Неагресивна 
 

Вид на земната основа Непропадъчни  Непропадъчни  

Коефициент на едновременно 
действие на полезното натоварване на 
етажите 

К=0,75  К=0,8 

Стълбищни елементи  монолитен 
стоманобетон   

Изпълнени от 
 БМ150-Rог=6.5mPа ;  
Армировка  АI- обла 
Ra =2100кг/см2;  
Армировка  AII-  
с периодичен профил 
Rа=2700кг/см2 

Изпълнени от  В12.5-
Rb=7.5mPa ; 
 Армировка  -АI – 
гладка 
Rs =2250кг/см2 
Армировка  AII- 
 с периодичен 
профил 
Rа=2800кг/см2 

Връзки на ж.б.елементите Ненарушени.  Локални пукнатини  
и повреди 
 

Повреди в строежа  Съгласно т 4.7 от 
долкада 
 

Разрушения         частични  
обрушвания  
 

Отклонения от действуващи в 
момента нормативни актове 

 Натоварвания от 
сняг и 
локални пукнатини   

Допуснати грешки и недостатъци при  
експлоатацията 

 Липса на текущи 
ремонти или 
некачествено и 
хаотич -но 
извършвани 
кърпежи. 

Степен на риска за настъпване на 
авариини събития от конструктивна 
гледна точка 

При земетръс с по-голяма 
интензивност от VІІIстепен 
 

1.При земетръс с по-
голяма интензивност 
от VІІI степен 
2.ако не се отстранят 
повредите по точка 
4.7 на доклада. 

Опасности за: 
- обитателите 
- опазвансе на 

имуществото 
 
 

- въздействие на 
околната среда 

 
- няма 

 
- няма 

 
 
 

- няма                      

1.При земетръс с по-
голяма интензивност 
от VІІI степен 
2.ако не се отстранят 
повредите по точка 
4.7 на доклада. 
 
 
 няма        

Целесъобразност и социална                   Голяма               Голяма. 
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значимост на строежа за региона 

 

От направения анализ на натоварванията в горната таблица се вижда, 
че постоянните натоварвания от собствено тегло и временните екс -
плоатационни товари са еднакви или близки на тези, определени по 
нормите, действали по време на проектиране на сградата. Различие 
има само в натоварването от сняг, което по сега действащите норми е 
1,42 kN/m2 (142кг/м2), а по старите норми  е било 0.7 kN/m2(70кг/м2).    
Увеличеното натоварване от сняг  не оказва съществено  влияние вър- 
ху носимоспособността на носещата  конструкция на сградата. Разли -
ката от натоварванията от сняг по действащите норми и тези от 1950г., 
отнесена към сумарното натоварване от покривната конструкция,е от 
порядъка на  22%, което по експертна оценка се счита за незначително. 
  Различие има и в натоварването от вятър , но за масивните сгради , 
меродавни са хоризонталните натоварвания от земетръс,а не от вятър. 

За армиране на плочите, гредите и колоните през периода 1956-
1958г. е използвана горещо валцована обла стомана АI  с изчислително 
съпротивление 210 МРа (2100 кг/см2) и стомана клас АII с изчислител -
но съпротивление  270 МРа (2700 кг/см2). Проектната марка на бетона 
е БМ150 с призмена якост 6.5 МРа.       
         По отношение на  якостните характеристики  на  бетона и стома- 
ната , изчислителните им съпротивления по нормите, действали по 
време на проектиране и тези  в действащите понастоящем норми ,са  
приблизително еднакви по стойност : 
  за бетон марка БМ150  ( клас В12.50) : 

- призмена якост по нормите към 1957г.                -      6.5МРа; 
- призмена якост по действащите норми  [4]         -     7.5 МРа; 

         Якостните характеристики на  горещовалцованата  стомана са  
завишени  по  сегадействуващите норми ,но е допустимо изпол - 
зуването на същата с бетон  БМ150 ( клас В12.50). 
    армировка горещовалцована  клас AI гладка : 
         -изч. съпротивление по нормите към 1957г.               -  210,00 МРа; 
         -изч. съпротивление по действащите норми  [4]      -   225,00 МРа; 
     армировка горещовалцована с периодичен профил  клас AII  : 
         -изч. съпротивление по нормите към 1957г.               -  270,00 МРа; 
         -изч. съпротивление по действащите норми  [4]      -   280,00 МРа; 
           Коефициентите на сигурност на конструкцията на сградата, 
определени по нормите от 1957г. и по действащите норми, са 
приблизително еднакви. 
        Преобладават   стоманобетонови  елементи със запазени  връз- 
ки, но се забелязват  и локални напуквания и обрушвания. 
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            От направения анализ на гореописаното се налага извода ,че 
конструкцията в отделни участъци на сградата не отговаря на изис- 
кванията за носимоспособност, съгласно сегадействуващите норма- 
тивни документи и състоянието, в което се намира в момента носи 
риск относно поемане на  съответните натоварвания. Налага се  ук- 
репване и усилване  на тези участъци,  по проектно решение,което 
да осигури надеждно предаване  на натоварванията върху  земната 
основа. 
       2.3.3Сеизмична устойчивост 

     През  периода на проектиране и строителство  на  училището      
изискванията за сеизмично осигуряване на строежите са били  
занижени. Първия норматив  за тези натоварвания е : 
„ Правилник за проектиране и строеж на сгради в земетръсни райо- 
ни’’-1957 г. Съгласно тези норми земетръсната интензивност на ра- 
йона на гр. София е била от VIII-ма степен със сеизмичен  коефи -
циент Кс = 0,05.  

        По сега  действащите  норми  Наредба № РД-02-20- 2  за проек -

тиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г. [3]  
районът  на гр. София  е  със  земетръсна интензивност от IX-та степен 
и сеизмичен  коефициент  Кс = 0,27.  
 Изчислителните сеизмични сили по нормите от 1964г. (най-
близки до 1957 г.) се определя по формула : 
                    Sk = ψ. β . ηк . Kс . Qк;        
където :  ψ = 1( за корави сгради) – коефициент , отчитащ затихването 
на трептенията в конструкцията 
                 β = 0.9/Т е динамичен  коефициент  (за  корави сгради от  3 
до 15етажа ,периода на собствените  трептения  Т=0.19n .  С “n” са 
означени броя на етажите );     
                ηк – коефициент на формата на трептенето; 
       Kс = 0.05 – сеизмичен коефициент за почви от 3-та група;       
                Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”. 
 За четириетажна сграда сеизмичните сили са : 
        S1 = ψ. 0,05 . β . η1 . Q1= 1,00 . 0,05. β . η1 . Q1= 0,05. β . η1 . Q1 
                 S2 = ψ. 0,05 . β . η2 . Q2= 1,00 . 0,05 . β . η2 . Q = 0,05 . β . η2 . Q2 

                 S3 = ψ. 0,05 . β . η3 . Q3= 1,00 . 0,05 . β . η3 . Q = 0,05 . β . η3 . Q3 

                 S4 = ψ. 0,05 . β . η4 . Q4= 1,00 . 0,05 . β . η4 . Q = 0,05 . β . η4 . Q4 
                  Сеизмичните сили ,по действащите норми Наредба № РД-
02-20- 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райо- 
ни, 2012г. [3], с използуване на изчислителните спектри на ускоре -
нията, се изчисляват по следния начин : 

- ОПРЕДЕЛЯНЕ  основен спектър на реагиране  
                                    Sa(T)=С.Кс.R.β(T).g   

           -  ОПРЕДЕЛЯНЕ  на   сеизмичните сили       
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                                              Eik =ηiк.mk . Sa (Ti) 
където:   
C  =  1,00 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от  II-ри клас; 
Kс =  0,27 -  коефициент на сеизмичност за IX степен ;   
 R  =  0,33– коефициент на реагиране; 
 0,8<βi = 1,2/Т <2,5– динамичен коефициент, зависещ от периода на  
                                     трептене; 
g- земното ускорение 
ηiк-коеф. на разпределение на сеизмичното натоварване при форма i ;   
mк  – натоварване, съсредоточено в т. “k”. 
  Изчислителните стойности на сеизмичните сили(Еik)се определят 
при условие ,че ъгълът на сеизмичното  въздействие θ=0 и кон -
струкцията е подложена на всяка от трите компоненти на въздей –
ствието ( по Х;Y ;Z ) поотделно  т.е.    

- по ос Х  сеизмичното въздействие се представя чрез  
изчислителния спектър на реагиране Sa1= Sa(T) 

- по ос Y  сеизмичното въздействие се представя чрез  
изчислителния спектър на реагиране Sa2 =а. Sa(T) 

           0<а<1 ; ако не е изрично определено се приема 1.0 
-   по ос Z  сеизмичното въздействие се представя чрез  

изчислителния спектър на реагиране Saz= 0.9 Sa(T) 
За всяка една компонента  сеизмичните сили Eik се определят  
по следните формули:       

       - по ос Х -  Eik =ηiк.mk . Sa1(T)=ηiк.mk .Sa(T)=ηiк.mk .С.Кс.R.β(T).g 

       - по ос Y - Eik =ηiк.mk . Sa2(T)=ηiк.mk .a.Sa(T)=ηiк.mk .1. С.Кс.R.β(T).g 
       - по ос Z - Eik =ηiк.mk . Saz(T)=ηiк.mk .0,9.Sa(T)=ηiк.mk.0,9 С.Кс.R.β(T).g   
         
             За четириетажна сграда Еik за първа форма на трептене са:  
                 - по ос Х ; по ос Y 
        E11 = η11 . m11,00 . 0,27 . 0,33 . β. g = 0,0891  .η11 . m1 . β. g 
                 E12 = η12 . m21,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,0891 . η12 . m2. β. g 
                 E13 = η13 . m31,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,0891 . η13 . m3. β. g 
                 E14 = η14 . m41,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,0891 . η14 . m4. β. g 

- по ос Z 
                 E11 = η11 . m1..0,9 .1,00 . 0,27 . 0,33 . β. g = 0,081 .η11 . m1 . β. g 
                 E12 = η12 . m2.0,9.1,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,081 . η12 . m2. β. g 

      E13 = η13 . m3.0,9.1,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,081 . η13 . m3. β. g 
      E14 = η14 . m4.0,9.1,00 . 0,27 . 0,33 . β .g = 0,081 . η14 . m3. β. g 

    
От горните данни е видно, че сеизмичните сили, определени по 
действащите норми, са по-големи (от порядъка с 62%) от тези, за които 
е осигурявана конструкцията на сградата. Това показва, че в 
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действащите сеизмични норми са повишени изискванията за 
носимоспособност и устойчивост на конструкциите на сградата. 
     При обследването се установи, че : 

- Сградата е сеизмично неосигурена , понеже е проектирана 
през 1965 -1966г. ,въведена е в експлоатация през1968г. и не е в 
съответствие с НПССЗРот 1987г., съгласно допълнителна раз- 
поредба  §1, т. 3,4. 
-Налице са съществени изменения  в конструкциите на строе- 

жа  , защото   при обследването им се установи ,че тяхната носе- 
ща способност и  коравина , включително сеизмичната оси -
гуреност  и дълготрайност ,са в съответствие  с изискванията 
на нормативните  актове, действащи  към момента на въвеж –
дането им  в експлоатация  , но са установени  дефекти (де -
формации и повреди) и предишни промени, свързани с нару- 
шаване  на проектната им носеща  способност , коравина, дук- 
тилност и дълготрайност , при спазване на  следните условия: 
    1/  Извършените промени в експлоатационните условия и 
въздействия ,не могат  да се поемат с наличните резерви в носе- 
щата способност и коравина на строителната конструкция, без 
да се нарушават  нормативните изисквания към строежа. 
  2/Промените в масата на строежа са незначителни(с не пове –
че от 5%)  в сравнение  със съществуващата маса на съответ -
ното етажно ниво. 
  3/ Допълнително направени отвори  в неносещи стени , как- 
то и частично или пълно премахване на такива , не водят до  
същесвени промени (с не повече от 5%) в изчислителната кора -
вина, дуктилност, регулярност и функционалност на съще- 
ствуващата строителна  конструкция. 
  4/Настъпилите промени в характеристиките на бетона и ар-
мировките, повреди от корозия,стареене и др. ,отговарят на  
изискването за относителна неизменяемост ( с не повече от 5%) 
на носещата способност,коравина и дуктилност на конструк -
цията. 

По експертна оценка, предвид на гореизложеното и на основание 
изискванията на чл. 6, ал.2,3  на Наредба № РД-02-20- 2  [3] считам, 
че на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на 

строежа :  109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”; ул.“СЛАТИН- 
СКА” № 24 ; район СЛАТИНА ; гр.София е отрицателна и 

следва да се изпълняват специални  укрепващи и усилващи  СМР 
по проектни решения  за повишаване  сеизмичната устойчивост на 
сградата. 
 

2.3.4. Дълготрайност на строежа 
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 Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба № 3 за основните 
положения за проектиране на конструкциите на строежите и за 
въздействията върху тях”, 2005г. [2] жилищните, обществените и  
производствените сгради се категоризират от 4-та категория с про- 
ектен  експлоатационен срок  50год.  Сградата на училището е в ек- 
сплоатация 44 год. Елементите на конструкцията са в добро състояние 
с изключение на повредите, посочени в т. 4.7 .  По експертна оцен- 
ка при нормално поддържане на техническото състояние на  нена- 
рушените елементи на конструкцията , след отстраняване на пов- 
редите посочени в т 4.7 по проектни решения, експлоатационният 
срок е над 50 години. 
 

3.Констатации от проучването и обследването  
 При обследването на училищната сграда бяха направени след -
ните констатации, характеризиращи състоянието на конструкцията :  
               
      
 
      3.1. Основи и инженерно-геоложки условия 
  ОСНОВИТЕ , изпълнени  като единични под колони и ивични под 
стени  , са бетонови  ,монолитно изпълнени на местостроежа.   
 От огледа се установи, че теренът около сградата е равнинен без 
признаци за свлачищни процеси  и  високи подпочвени  води. 
 В по-голяма част от сградата , във видимите участъци на стените , 
под кота +0,00, не бяха установени недопустими пукнатини и дефор- 
мации от неравномерни слягания на земната основа . Забелязват се 
навлажнени ,напукани и обрушени мазилки  по стените граничещи 
със земя и настилки по пода във сутерена  ,които са резултат от неиз- 
пълнени хидроизолации и дренажи, повредени  ВиК–инсталации, 
нарушено външно водоотвеждане от покрив и вертикална плани- 
ровка, износени материали и липса на перманентни  ремонти.  
           
           3.2. Тротоари и отводняване около сградата 

 Тротоарите около  сградата  са нарушени или въобще липсват,а 
в някои  участъци и с наклон  към сградата ,което е предпоставка  за 
проникване на атмосферни  води  около основите и в сутеренните 
помещения .Външните стълбища ,  стените на английските дворове 

и цветарниците са обрушени и създават условия  за травми и нараня- 
вания . Фундамента на външното ЕЛ-табло при източната фасада е 
разрушен . 
 Причина : Слягане на недобре уплътнен обратен насип около  
външните стени на сградата.  
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        Мерки за осигуряване : Ремонт ,изграждане на тротоари  и вер - 
тикална планировка по проектно решение. Укрепване и усилване на 
фундамента на  таблото по проектно решение. 
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               3.3 Подови конструкции 
         Изпълнени са монолитни  гладки  стоманобетонови плочи с дебе- 
лина 12-15-см.,с греди и пояси  по всички етажи и тавански нива . Най-
масово прилагани  материали през периода 1957-1958г. са: бетон  мар -
ка  БМ150 (клас В12.5), арматура от стомана  Ст 3(клас АI-гладка)и Ст 5 
(клас АII-оребрена) .Преобладават етажни плочи  без  недопустими 
провисвания. Размерите,материалите и конструирането на  елементи- 
те е съобразно строителните норми  1957г. Извършвани са  козметич -
ни  дейности с оглед постигане  санитарно- хигиенни  изисквания. 
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         При извършения оглед се установиха следните повреди : 
 

3.3.1. Плочата над сутерените на много места е с армировка без 
необходимото бетоново покритие , прослоен и обрушен бетон. Не 
се забелязват  деформации.  

Причини: влага , некачествено положен бетон , липса  на теку- 
щи ремонти. 

Мерки за осигуряване : Почистване на ръждата по армировката, 
шприцоване на местата със некачествен бетон и обмазване със 
лепилни  разтвори  ПО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ. 

 
 
 
 
 

        
         

 3.3.2. Правят  впечатление силно износените и с множество 
напуквания ( замазки,мозайки)подови настилки  в цялата сграда. 
Особено изразен е този процес в кухнята , столовата и свързаните с 
тях  помещения.  

Причини:Изпълнение на мозйки без работни фуги.    
                    Продължителна експлоатация без извършван ремонт. 

Мерки за осигуряване:Изчукване на обрушените и напукани настил- 
ки и изпълнение на нови. 
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 3.3.3. В много помещения по мазилките на подовите конструкции  
има  следи от течове, плесен и влага и напуквания .   
Причини :повреди  във  ВиК–инсталации  , течове от покрив и влага. 
Мерки за осигуряване:   ремонт  на Ви К –инсталации, изчукване на 
компрометирани мазилки и изпълнение на нови. 
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3.3.4. Нарушени бордове, корнизи, козерки , стрехи и др. по 
фасади.  
      Причини :Неизвършван  основен ремонт в продължение на  54год. 
      Мерки за осигуряване : Отстраняване на напуканите и разрушени 
части по бордове, корнизи и др. , възстановяване на същите  и изпъл -
нение на нови  довършителни работи , които да осигуряват оттичане 
на водите, така че да не навлажняват елементите на конструкцията.  
 
 

             
                 

                    
 

3.4. Колони 
 Стоманобетонните колони на сградата са в добро състояние. Не 
бяха установени недопустими повреди и деформации от действалите 
досега експлоатационни натоварвания. По външни признаци бетонът 
е с добра структура. Армировката на колоните е без проявени призна- 
ци  за  корозия . Проектната якост на бетона е Б15 (В12.5) . 
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         3.4.1. Изключение правят  няколко колони в ревизионните по- 
мещения на сутерена ,които са  с прослоен бетон и арматура с недо- 
с татъчно бетоново покритие. 

Причини: влага , некачествено положен бетон , липса  на теку- 
щи ремонти. 

Мерки за осигуряване : Почистване на ръждата по армировката, 
шприцоване на местата със некачествен бетон и обмазване със 
лепилни  разтвори  ПО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ. 
 

                  
 

  3.5  Стени 
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           Външни стени  

      Външните стени на полувкопания сутерен са изградени от бетон с 
дебелина 45 cm . Състоянието им е добро без недопустими деформа -
ции.    
        Фасадните стени над сутерена са изпълнени от тухлени зидарии с 
плътни тухли на  ВЦ-разтвор със съответните външни и вътрешни ма- 
зилки. Зидариите са с дебелини 38см.,във видимо добро състояние  . 

При огледа бяха установени следните повреди : 
 

   3.5.1 Установени са нарушени фасадни мазилки с частично извър- 
шени кърпежи. Обрушени  външни  мозайки по цокли  вследствие  
на атмосферни влияния, амортизирано  водоотвеждане –това е със- 
тоянието на сутеренните стени  по фасадите.  

Причина : Сградата  е частично ремонтирана от построяването  
през 1968г. до сега.  Без проекти , хаотично и частично е извършвано 
саниране  без  топлоизолиране по външни стени, подове и тавани 
/покриви/. 

Мерки за осигуряване: Ремонтиране  ,след  което саниране  в 
съответствие с доклада за ЕЕ и изпълнение на нови  довършителни 
работи. 

 

             
 

           
                     
 3.5.2 В сутеренните помешения по външните стени,контактни 

със земя, има участъци с плесен , мухъл, обрушени мазилки. Това е 
силно изразено в кухня-столовата и свързаните спомагателни 
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помещения към нея. Прослоен бетон ,влага и плесен се наблюдава 
в абонатната станция и ревизионните помещения към нея. 
     Причина : Стените са изпълнени с  недобре вибриран бетон и не са 
топло и хидроизолирани . Навлажняване от повърхностни ,дъждовни 
води , силно нарушена водоотводнителна   система и повредени  ВиК -
инсталации . 
     Мерки за осигуряване : Обработка на прослоения бетон с лепилни 
разтвори. Необходимо е стените  да бъдат  топло и  хидроизолирани  
по проектно решение. Ремонт на вертикална планировка , ВиК и 
водоотвеждане на  атмосферни води от покрива . 
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           3.5.3. В помещения на етажите ( физкултурен салон, стълбищ- 
на клетка),по външни тухлени стени има участъци с  напукани и 
обрушени мазилки . 
     Причина :  липса на топлоизолация по стени. Навлажняване от 
повреди в покрива и водосточните тръби , липса на ремонтни работи. 
     Мерки за осигуряване : РЕМОНТ на   покрив, топлоизолиране по  
доклад ЕЕ . Изпълнение на нови  довършителни работи. 
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Вътрешните стени 
 
3.5.4. В сградата са изпълнени от единични тухли на ВЦ-разтвор 

с дебелини 12 ;25 см. в зависимост от предназначението им. При огле- 
да беше установено, че  фаянсовите облицовки  на тоалетните в ета -
жите до главното стълбище са подменени  2009г. , но в останалата част 
на сградата са в окаяно състояние .Мазилките са с множество паякооб- 
разни  напуквания , с извършвани  частични  кърпежи и козметични 
освежавания .Тухлените зидарии са  в добро състояние. 

 
 

          
 

                    
                



 24 

                    
           

                    
                                         
              3.5.5. Констатираха се пукнатини по вътрешни разпредели- 
телни  стени в складовете към кухненския блок. 
                Причина :Стените са иззидани преди кофриране на плоча- 
та над сутерена. 
                Мерки за осигуряване : Укрепване и усилване на  стени  по 
проектни решения . 
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                  3.5.6. В сутерена  св наблюдава плесен, обрушени и 
напукани мазилки на вътрешни стени в складовете и санитарните 
възли към кухненя –столовата. 
               Причина : Навлажняване от повреди във водосточните тръби , 
ВиК-инсталаци  и липса на ремонтни работи. 
     Мерки за осигуряване : РЕМОНТ  на водоотвеждаща система  за 
дъждовни води и  ВиК-инсталаци . Изпълнение на нови  довършител -
ни работи. 

                  
 

                  
 
                 
             3.6.Покривна конструкция   
 
       -Учебна сграда - изпълнена е седяща , дървена конструкция с 
покривно покритие от керемиди върху дъсчена обшивка. 
        
      - Топла връзка и физкултурен  салон – студен плосък покрив с 
въздушен слой и покритие от лек тип. 
Същите са в задоволително състояние. През 2009-2010г е извършен  
ремонт, при  който частично са решени течове. Износените мате- 
риали  са условие за нови   течове и овлажняване на конструкциите.  
   Водоотвеждащата система  е с много разрушения ,а  тенекеджийски -
те работи са амортизирани и тябва да се ремонтират. 
         Причина : Извършване на частични ремонти с некачествени ма -
териали .  
          Мерки за осигуряване : основен ремонт 
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3.7  Деформационни фуги –обема и геометрията на сградата на-
лагат фуги . Същите  са необработени  с еластичен материал и 
замазани , което е предпоставка за разрушение на конструктив -
ните елементи около тях. 

         Причина : Неправилно обработени или въобще необработени  
         фуги с недостатъчна ширина. 
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          Мерки за осигуряване : Почистване и обработка  с еластичен  
материал на деформационните фуги. 
 

                         
 

                         
 

                          
 
                  

 
3.8  Контролни проверки на якостта и карбонизацията на 
бетона 
Извършена е контролна експертна оценка за определяне 

вероятната якост на натиск на бетона на случайно избрани 
конструктивни елементи. Безразрушителното изпитване е извършено 
със „склерометър N-34”  по БДС 3816-84. Резултатите от изпитването 
след статистическа обработка са както следва :    

 
 стоманобетонни колони 
- якост на натиск  от БДС                   R    = 15,85 МРа; 
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-коефициент на склерометъра                        1.10 
- коефициент за време                                       0.75 
- якост на натиск                                   R= 13.07 МРа; 
 
     стоманобетонни  греди 
- якост на натиск  от БДС                   R    = 15.25МРа; 
-коефициент на склерометъра                        1.10 
- коефициент за време                                       0.75 
- якост на натиск                                   R= 12,58 МРа; 
 
     стоманобетонни плочи 
- якост на натиск  от БДС                   R    = 15.35МРа; 
-коефициент на склерометъра                        1.10 
- коефициент за време                                       0.75 
- якост на натиск                                   R= 12,66 МРа; 
 
стоманобетонни стени 
- якост на натиск  от БДС                   R    = 15.15МРа; 
-коефициент на склерометъра                        1.10 
- коефициент за време                                       0.75 
- якост на натиск                                   R= 12,50 МРа; 
 
Горните резултатите дават основание да се приеме, че якостта на 

натиск на бетона съответства на  бетон марка Б150 (клас В12.5). 
По повърхността на конструктивните стоманобетонни елементи 

не бяха установени  признаци за корозия на армировката. Това 
показва, че бетонното покритие не е  карбонизирало и е запазило 
алкалния си защитен характер. В участъци, в които армировката е без 
бетонно покритие, е започнала корозия. 
 

4. Основни изводи и заключение за състоянието на сградата 
Анализът на резултатите от направените проучвания и 

обследване на носещите конструкции дават основания за следните 
изводи и оценки : 

 4.1 Сградата на  109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”; 
ул.“СЛАТИНСКА” № 24 ; район СЛАТИНА гр. София е 

една сграда, предназначена за училище , съставена от два отделни 
блока на фуга помежду си, технологично свързани . В тях са обособе -
ни учебна сграда на четири етажа , двуетажна  топла връзка и физкул- 
турен салон на два етажа . 
         Носещата  конструкция на топлата връзка и училищната сгра- 
да е монолитна ,стоманобетонна, скелетно-гредова , в съчетание с 
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плътни тухлени носещи стени(шайби) за поемане на  сеизмичните 
натоварвания.  Физкултурния салон е с рамкова конструкция. 

  Основите са монолитни, единични под колони и ивични под 
стени от стоманобетон , изпълнени на местостроежа. Фундирането е 
върху земна основа ,без видими признаци на свлачищни процеси. 
      Фасадните стени на типовите етажи  са  от  единични  тухли на 
ВЦ-разтвор, с дебелини 38 см, обрамчени с монолитни  стоманобето- 
нови  пояси,  греди и  колони .  Външните стени на полувкопания 
сутерен са бетонови с дебелина  45 см. 
      Вътрешните разпределителни и носещи  зидарии  във всички  ни- 
ва ,по материали и начин на изпълнение , са като фасадните в 
етажите , но с дебелини 12 и 25 см , в зависимост от предназначението 
им.     
     Междуетажните подови конструкции/хоризонтални диафрагми/, 
представляват монолитни,гладки, стоманобетонови плочи с дебелина 

12-15см.  с греди и пояси . Подовите покрития са в зависимост от 
функцията на помещенията.  
     Таванската  конструкция  също е стоманобетонова , гладка с  дебе -
лина 12см. , с прави и обратни греди, с налична топлоизолация. 
  Покривите са няколко  типа: 

- учебна сграда – седяща дървена конструкция,неизползу- 
ваемо подпокривно пространство и покривно покритие от 
керемиди върху дъсчена обшивка . 

- топла връзка -  топъл  плосък покрив  от  стоманобетонова 
плоча със съответните топло и хидроизолации и покритие  от 
хидроизолационна мемебрана . 

- физкултурен  салон – студен плосък покрив с въздушен слой, 
стоманобетонова покривна  плоча с изолации и покритие от лек тип 
(хидроизолационни битумизирани мембрани). Подпокривното 
пространство е 40-60 см. неизползуваемо. 
 Оттичането на атмосферните води на всички сгради е външно.  
 
             4.2 Деформационни фуги –обема и геометрията на сградата 
налагат фуги . Същите са необработени с еластичен материал и 
замазани , което е предпоставка за разрушение на конструктивните 
елементи около тях. 
 4.3 Конструкцията на сградата е осигурена за експлоатационно (по- 
лезно) натоварване в стаите2,00 kN/m2 (200кг/м2) с коефициент на 
претоварване  1,4 , т.е. изчислителното полезно натоварване е 2,80 
kN/m2 (280 кг/м2). За вестибюлите, фоайетата, коридорите и стъл -
бищата експлоатационното натоварване е 3,00 kN/m2 (300 кг/м2) с 
коефициент на натоварване  1,4, т.е. изчислителното  натоварване е 
4,20 kN/m2 (420 кг/м2), съгласно действалите по време на проекти -
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рането  „Правилник  за  натоварванията на сгради и допустимите 
натоварвания на почвата при сгради „-1950г. 

 По сега действащите норми в Наредба № 3 [3] от 21.07.2004г. 
експлоатационното (полезно) натоварване в помещения за класни 
стаи е  3,00 kN/m2 (300 кг/м2) с коефициент на претоварване  1,3 , т.е. 
изчислителното полезно натоварване е 3,90kN/m2 (390 кг/м2). За 
вестибюлите, фоайетата, коридорите и стълбищата експлоатацион -
ното натоварване е 3,00 kN/m2 (300 кг/м2) с коефициент на натовар- 
ване 1,3, т.е. изчислителното натоварване е 3,90 kN/m2 (390 кг/м2). 

4.4 Външните стени в сутерена са от бетон, а с тухлени зидарии 
от единични тухли на ВЦ-разтвор са изпълнени фасадните и вътреш- 
ните носещи и преградни стени. Забелязват се силно амортизирани 
фасадни покрития,частично ремонтирани и изкърпени.  Влошени са 
експлоатационните хигиенни условия в сутеренните помещения и  
част от  етажите . Необходимо е саниране на сградата както по вън - 
шните фасадни стени, така и вътре в помещенията, в които облицов- 
ките по стени и подови настилки са повредени или разрушени. 
Необходимо е ремонтиране на инсталации. 

4.5 Въпросът  за сеизмичната осигуреност на сградата е анализи -
ран в т.2.3.3 на доклада. Сградата на училището е осигурена за земе- 
тръс с интензивност от VIII-ма степен по нормите от 1957г. По сега 
действащите норми (Наредба № РД-02-20- 2  [3]) районът на гр.София  
е с интензивност от IX-та   степен. Следва да се отбележи, че конструк -
цията на сградата  представлява пространствен скелет с добра устой- 
чивост срещу вертикални и хоризонтални натоварвания и въздей -
ствия. 
При обследването се установи, че : 

- Сградата е сеизмично неосигурена , понеже е проектирана 
през шейсетте години  ,въведена е в експлоатация през1968г. и 
не е в съответствие с НПССЗРот 1987г., съгласно допълнителна 
разпоредба  §1, т. 3,4. 
-Налице са съществени изменения  в конструкциите на строе- 

жа  , защото   при обследването им се установи ,че тяхната носе- 
ща способност и  коравина , включително сеизмичната оси -
гуреност  и дълготрайност ,са в съответствие  с изискванията 
на нормативните  актове, действащи  към момента на въвеж –
дането им  в експлоатация  , но са установени  дефекти (де -
формации и повреди) и предишни промени, свързани с нару- 
шаване  на проектната им носеща  способност , коравина, дук- 
тилност и дълготрайност , при спазване на  следните условия: 
    1/  Извършените промени в експлоатационните условия и 
въздействия ,не могат  да се поемат с наличните резерви в носе- 
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щата способност и коравина на строителната конструкция, без 
да се нарушават  нормативните изисквания към строежа. 
  2/Промените в масата на строежа са незначителни(с не пове –
че от 5%)  в сравнение  със съществуващата маса на съответ -
ното етажно ниво. 
  3/ Допълнително направени отвори  в неносещи стени , как- 
то и частично или пълно премахване на такива , не водят до  
същесвени промени (с не повече от 5%) в изчислителната кора -
вина, дуктилност, регулярност и функционалност на съще- 
ствуващата строителна  конструкция. 
  4/Настъпилите промени в характеристиките на бетона и ар-
мировките, повреди от корозия,стареене и др. ,отговарят на  
изискването за относителна неизменяемост ( с не повече от 5%) 
на носещата способност,коравина и дуктилност на конструк -
цията. 

По експертна оценка, предвид на гореизложеното и на осно -
вание изискванията на чл. 6, ал.2,3  на Наредба № РД-02-20- 2  [3] 
считам, че на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност 

на строежа :  109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”; ул.“СЛА -
ТИНСКА” № 24 ; район СЛАТИНА гр.София е отрицателна и 

следва да се изпълняват специални  укрепващи и усилващи  СМР 
по проектни решения  за повишаване  сеизмичната устойчивост на 
сградата. 
     4.6 Констатираните конструктивни повреди  влошават експлоа -
тационната сигурност и надеждност в учебното заведение. Необхо -
димо е посочените по-горе участъци от конструкциите да бъдат уси- 
лени и укрепени  по проектни решения. 
  ПРЕОБЛАДАВАТ   стоманобетоновите елементи с ненарушени връз- 
ки , но се забелязват локални напуквания и обрушвания. 

4.7 Установените повреди при обследването на сградата са 
различни по характер, степен на развитие и причини, които са ги 
предизвикали. Те могат да бъдат обобщени в следното : 
         а) Плочата над сутерена на много места и някои колони са  с 
армировка без необходимото бетоново покритие , прослоен и 
обрушен бетон. Прослоен бетон се наблюдава и по сутеренните 
стени . 

б) Нарушени бордове, корнизи, козерки , стрехи и др. по 
фасади.  
         в) Констатираха се пукнатини по вътрешни разпределителни  
стени в складовете към кухненския блок. 
        г) Деформационни фуги – необработени  с еластичен материал  
и замазани ,което е предпоставка за разрушение на конструктивни- 
те елементи около тях. 
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          д) Амортизирана ,частично ремонтирана ,дървена  покривна  
конструкция .Компрометирано покривно покритие и тенекеджий- 
ски работи. Много повредена отводнителна система. 

е)деформирани и разбити  тротоари и вертикална планиров- 

ка с наклон към сградата; създадени са условия за проникване на 
атмосферните води в основите на сградата; 

ж) обрушени и напукани конструкции, настилки и облицовки 
на  външни стълбища и цветарници 
          и) амортизирана мазилка и  облицовка по външни огражда -
щи стени ;  износени настилки по подове и облицовки по стени , 
както в сутерена ,така и в етажите. 
          к) много навлажнени и плесенясали стени и тавани в сутерен- 
ните помещения и в някои помещения по етажите; 
        л) нерешен проблем с топлоизолацията на сградата; 
       

В заключение следва да се отбележи следното : 
 

На основание изискванията на чл.6, ал.2,3 на Наредба № РД-02-20- 2  
[3] , на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на сгра- 
дата   е отрицателна и следва да се изпълняват специални  укреп -
ващи и усилващи СМР по проектни решения  за повишаване  сеиз- 
мичната устойчивост на сградата. 
    Преобладават   стоманобетонови  елементи със запазени  връзки, 
но се забелязват  локални  напуквания. 
          От направения анализ на гореописаното се налага извода ,че 
конструкцията в отделни участъци на сградата не отговаря на изис- 
кванията за носимоспособност, съгласно сегадействуващите норма- 
тивни документи и състоянието, в което се намира в момента носи 
риск относно поемане на  съответните натоварвания. Налага се  ук- 
репване и усилване  на тези участъци,  по проектно решение,което 
да осигури надеждно предаване  на натоварванията върху  земната 
основа. 
       

     Сградата на  109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”; ул.“СЛА -
ТИНСКА” № 24 ; район СЛАТИНА гр.София е  построена 
преди 44год. През периода на експлоатацията са правени частични 
ремонти   , но цялостен основен ремонт и саниране на сградата не са 
извършвани. Констатираните повреди  и разрушения са поправими и 
следва да се отстранят във възможно най- кратки срокове. Особено 
внимание следва да се обърне на конструктивните повреди, посочени 
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в т. 4.7 на доклада. Отстраняването на тези повреди и разрушения ще 
гарантират възстановяване на експлоатационната надеждност и но- 
симоспособност на конструкцията на сградата в т.ч. и нейната сеиз -
мична осигуреност. 

Предложение за необходимите ремонтно - възстановителните 
работи за подобряване на експлоатационните условия в учебното 
заведение и повишаване сигурността на конструкцията на сградата са 
дадени в следващия раздел . 
 
         5.Предложения  на мерки за поддържане и осигуряване на 
строежа 

Предлаганите ремонтно-възстановителни работи са съобразени 
с характера, вида и причините на проявените повреди в сградата на 
училището. Те се отнасят за следното : 

 
          5.1. Укрепване напуканите вътрешни разпределителни  стени 
в складовете към кухненския блок по проектни решения  
         5.2. Да се почисти  в плочата над сутерена  и  някои сутеренни 
колони, армировката без необходимото бетоново покритие, да се 
обработи с антикорозионни бои и да се осигури бетоново покритие 
по проект. Да се шприцоват с лепилни разтвори местата с прослоен 
бетон. 

5.3.Ремонт и възстановяване  на участъците с разбити и дефор- 
мирани тротоари около сградата, които да осигуряват отвеждане на 
атмосферните води извън  основите на сградата. 
          5.4 Ремонт на  бордове, корнизи, козерки , стрехи и др. по 
фасади.  
          5.5.Почистване и обработка на деформационните фуги  и 
укрепване и усилване на повредените конструктивни елементи 
около тях. 

5.6. Саниране на сградата, което да включва : 
           а) ОСНОВЕН ремонт на  тенекеджийски работи ,покривното 
покритие и дървената покривна  конструкция. 

б)възстановяване на напукани настилки и облицовки по цветар- 
ници и външни стълбища . 
     в) топлоизолиране на сградата по предписанията на доклада  за ЕЕ; 
     г)ремонт и подмяна на повредени и разрушени подови настилки  
         в помещенията , където е необходимо;    
     д) ремонт , на навлажнени и плесенясали мазилки и облицовки 

по стени и тавани в помещения на сутерена и етажите; Изпълнение 
на хидроизолации по сутеренни стени. 
      е) ревизия и ремонт канализационната, водопроводната, отвод – 

  нителната  , електро и ОВ- инсталации; 
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Изпълнението на работите по усилването, укрепването и 

възстановяването да се извърши по проектни решения, като  се 
изготви и количествена сметка за СМР. 

 
        Срокове за изпълнение : 12. 2013г. 
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- Схема на 109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”;    
ул.“СЛАТИНСКА” № 24 ; район СЛАТИНА;  
гр.София  

- АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ №0703/28.04.1999г. 
- скица 
- ИЗВАДКА ОТ ОЦИФРЕНИ ПЛАНОВЕ 
 

 
   ТК:                                                       Проектант : 
                                                  
 
 
 
 
 
 
   София,                                                                              

              юли 2012г. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 

         С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 
1. Предмет и цели на задачата 

 2. Основни данни за строежа 
 2.1 Идентификационни данни и параметри 

           2.2 Основни обемно-планировъчни и функционални показатели 
           2.3 Основни технически характеристики  

2.3.1 Вид на строителната система и тип на конструкцията 
2.3.2 Носимоспособност на конструкцията  

          2.3.3 Сеизмична осигуреност 
                    2.3.4 Дълготрайност на строежа 

3. Констатации от проучването и обследването 
 3.1  Основи и инженерно-геоложки условия 
 3.2  Тротоари и отводняване около сградата 
 3.3  Подова конструкция 
 3.4  Колони 

3.5  Стени 
 3.6  Покривна конструкция 

3.7  Деформационни фуги  
3.8  Контролни проверки за якостта и карбонизацията на 

бетон 
4. Основни изводи и заключение за състоянието на строежа 
5. Предложения на мерки за ремонтно-възстановителни  
работи          

                Приложения : 

-  Схема на 109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”;    
ул.“СЛАТИНСКА” № 24 ; район СЛАТИНА;  гр.София  
- АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ №0703/28.04.1999г. 
- скица 
- ИЗВАДКА ОТ ОЦИФРЕНИ ПЛАНОВЕ 

     
Проектант : 
                                                  
 
 
 
 
   София,                                                                              

              юли 2012 


