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ИЗГОТВЕН ОТ:                     “СОФИНВЕСТ” ЕООД 

         Лиценз  № РК0219/12.06.2014г.на ДНСК 

 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА: НАРЕДБА № 5/28.12.2006Г. ЗА  

                             ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 

СТРОЕЖИТЕ                                                                                                           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  

КОНСУЛТАНТ: „СОФИНВЕСТ” ЕООД 

І. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ  

1. Съгласно изискванията на чл.169 , ал.1, т.1 – носимоспособност 

Носимоспособноост по норми за периода на проектиране и строителство 

“Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.ІІ.1964 г.  

• Земетръсни натоварвания съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони” 

1964 г. 

- Сградата попада в района на София със VIII степен и Кс=0.067. Не се отчита коефициент 

на реагиране.  

Еталонна носимоспособност по сега действащите норми.  

Съгласно стандарт БДС EN 1998-3 „ЕС 8:Проектиране на сгради за сеизмични въздействия, 

част 3: Оценяване и усилване на сгради” следва:  

- гранично състояние DL  
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- ниво на информация KL1 и 2 .  

 

2. Съгласно изискванията на чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар 

2.1.Обща част 

Цел  на обследването е да се установят съответствията на характеристиките на обекта за 

безопасност на сградата при пожар в съответствие с чл. 169, ал.1, т.2 на ЗУТ и по-специално 

съответствията на правилата и нормите регламентирани в: 

 Закон за МВР (ДВ бр.17 от 2006г., изм. ДВ бр. 93/2009г.) 

 Наредба № 2/05.05.1986г. на МВР и МТРС за противопожарните строително технически 

норми (ПСТН), (ДВ бр.58/1987г.) отменена от 04.06.2010г. 

 Наредба № Із – 1971 от 2009г. на МВР и МРРБ за строително-техническите правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП) влязла в сила от 04.06.2010г. 

 Наредба № І-2377/18.10.2011г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и 

аварийна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ бр.81/2011г.) 

 Към момента на проектиране и изграждане на сградата няма данни за  нормативните 

изисквания за осигуряване на пожарна безопасност. 

 Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, скелетно-гредова, състояща 

се от колони, греди и плочи, с неносещи тухлени стени.. 

 Създадена е организацияпо линия на пожарната безопасност ,съгласно Наредба № І-

2377/18.10.2011г на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност 

на обектите в експлоатация. 

2.2. Основни характеристики на обекта 

Клас на фунункционална пожарна опасност  

Сгради за обществено обслужване в областта на културата – клас Ф 4.1 

2.3. Основни технически характеристики 

а) пасивни мерки за пожарна безопасност 

Обемно планировъчни и функционални показатели 

 До и около строежа има изградени пътища, които отговарят на изискванията за пътища за 

пожарогасителна и аварийно – спасителна дейност. 

 Разстоянията между  сградите на 31 СУЧЕМ  и съседните сгради  са съобразени с 

градоустройствените изисквания. 

Противопожарни прегради.   

 Централното фоайеа   отговаря на изискванията за  хоризонтални пожарни прегради. 

Сградни инсталации: 

 Ел. уредба и инсталация: 

- ел. таблата са метални корпуси, но са с автоматични предпазители  

                                    - ел. инсталацията е монофазна   

 Степен  на  огнеустойчивост на  строежа и на конструктивните му елементи 

   Конструкцията на сградата е монолитен стоманобетонов скелет от колони  и плочи. 

Покривната конструкция  е  дървена конструкция върху СтБ плоча . 

Фактическата огнеустойчивост, направена въз основа на сравнителните резултати, посочени в 

Приложение №5 към чл.10, ал.4 и т.3 към чл.12, ал.1 ОТГОВАРЯ ЗА ІІІ-та   СТЕПЕН по 

Наредба № Із – 1971 от 2009г. на МВР и МРРБ за строително-техническите правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП). 

Класове по реакция на огън 
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     Класовете по реакция на огън на конструктивните елементи са от клас А: бетон, метали, 

гипс, камък, мозайка и други. 

Класовете по реакция на огън на продуктите за покрития на вътрешните повърхности в 

помещенията са от клас А , В, С и Е, което отговаря на изискванията на Чл. 14. 

б) Активни  мерки за пожарна безопасност  

 Ел. уредба и инсталация: 

- ел. таблата са метални, съгласно изискванията на чл. 246, ал.1 от Наредба № Із-1971 – 

СТПНОБП.  

                - ел.                       инсталацията е монофазна  .  

Има изградено евакуационно осветление – което не отговаря  съгласно Чл. 55. 

Сградата в момента е оборудвана с пожаротехнически средства. 

в) организация на пожарната охрана на територията на строежа 

За сградата са разработени и съгласувани всички документи, регламентиращи вътрешният 

противопожарен ред, съгласно изискванията на Наредба № І-2377/18.10.2011г.  

8.Съгласно изискванията на чл.169, ал.3,т.2-Защита при бедствия и аварии 

 

 

ІІ.УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(съгл. чл.22 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите) 

 Запазени  са  частично чертежи  по част “Архитектура”.   

1. Част “Конструктивна”  

Като цяло сградата се състои от Основна сграда с 4 етажни нива нива – Сутерен /скривалище/, 

Партер, три етажа и Покривно пространство Сутерен и четири етажа. В отделно тяло е 

обособен Физкултурен салон свързан посредством топла връзка с Учебния корпус. 

Конструктивни преустройства в сградата не са извършвани. Този факт бе установен от 

Администрацията на училището и в резултат на проучване по време на обследването. 

Тип на конструкцията на сградата като цяло – монолитна стоманобетонна конструкция с 

носещи ст.б. колони, греди и плочи. Напречни носещи ст.б. греди. Вертикалните носещи 

елементи са – ст.б. колони и носещи стени от плътна тухлена зидария. Дебелината на външните 

носещи стени в етажите е 40см, а на вътрешните носещи стени е 25см и 40см. Външните 

носещи стени в сутерена са стоманобетонни с дебелина – 45 см. 

При конструктивното обследване не са констатирани конструктивни пукнатини, провисвания 

или други дефекти в резултат на минали земетресения или други натоварвания. 

Не са констатирани извършвани преустройства, засягащи конструкцията на сградата като цяло 

или на отделни нейни конструктивни елементи. Тази констатация е в резултат на 

конструктивното обследване и от информация от Администрация на училището. Единствено е 

подменена дограма на прозорци. 

 

2.Част “Архитектура” 
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Сградата, предмет на настоящото обследване, е част от сградния фонд на Столична 

община. Право на собственост, площ: 13700м2 по АОС(публична) № 710/10.05.1999 г. 

 

Сградата на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов" е разположена в УПИ I, кв. 1, м. кв. „Гео Милев – 1-

ва част”, район „Слатина” и е с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Гео 

Милев“, ул.  „Гео Милев” № 2. Училището е построено през 1954 г. 

 
ЗП – 1 778.00 м2  РЗП – 7 535.00 м2 

 

Парцелът в който е разположена сградата е с неправилна форма и площ около 12 866 кв.м. 

Основното училище е разположено в четири етажна сграда.- сутерен /скривалище/, партер, три 

етажа и неизползваемо покривно пространство В отделно тяло е обособен Физкултурен салон 

свързан посредством топла връзка с Учебния корпус.Сградата е ситуирана в централната част 

на парцела.  

Централният вход  на сградата е на западната фасада, като в двора се влиза от ул. „Гео 

Милев”, има още един от запад /от ул. „Гео Милев” / за зареждане на столовата, разположена в 

партера  и два на източната фасада.  

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна с носещи ст.б. колони, греди и 

плочи. и носещи стени от плътна тухлена зидария. Дебелината на външните носещи стени в 

етажите е 40см, а на вътрешните носещи стени е 25см и 40см. Външните носещи стени в 

сутерена са стоманобетонни с дебелина – 45 см. 

 

Към момента на обследването в училището се обучават около 1586 ученика (от първи до 

дванадесети клас), разпределени в 61 паралелки  Обучението се провежда на две смени, като 

учениците от 1 до 4 клас се обучават целодневно. 

Сутерен има под четири етажната сградата. 

Функционалното разпределение на сградата по етажи е следното: 

 

 На партерния етаж: 

Входно преддверие, на което едната стена е изрисувана, с помещение за охрана, от което 

се влиза в обширно фоайе, разположено почти централно в сградата с витрина с трофеи и 

награди. Към фоайето е ситуирана двураменна стълба  за достъп до горните етажи и към 

сутеренния етаж. В ляво от фоайето се намират: столовата с прилежащи разливни помещения, 

складове и умивални; офис, тоалетен възел; стълбище към сутерена към битови помещения за 

обслужващ персонал, складови помещения; отделен вход за зареждане на столовата. На дясно 
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от входното фоайе е ситуиран коридор с двустранно разположени кабинети: информатика, 

библиотека, архив, малък физкултурен салон, бюфет, подготовка бюфет, мед. кабинет, 

занималня. На края на коридора в югозападната част на четириетажната сграда са разположени 

тоалетните възли за момчета (четири тоалетни) и момичета (осем тоалетни) и втора стълбищна 

клетка, водеща към горните етажи, подпокривното пространство и сутерена, вход от към двора, 

връзка с коридора на топлата връзка към физкултурния салон. В топлата връзка са ситуирани 

съблекалните за момчета и момичета, помещение за преподавател но физкултура с връзка с 

физкултурния салон и изход към двора. 

 На първи надпартерен етаж: 

Централните стълбища водят до обширно пространство, повтарящо очертанията на 

входното пространство от долния етаж, с изрисувани стени. От двете страни на фоайето в 

посока север и юг са разположени два разпределителни коридора. Около северния коридор са 

разположени  директор; канцелария, счетоводство, логопед, учебни кабинета и санитарен възел 

за мъже и жени, съответно с по една тоалетна клетка. Около южния коридор са разположени 

учебни стаи, кабинети, зала, тоалетните възли за момчета и момичета.  

 На втори надпартерен етаж: 

Централните стълбища водят до обширно пространство, повтарящо очертанията на 

входното пространство от долния етаж. От двете страни на фоайето в посока север и юг са 

разположени два разпределителни коридора. Около северния коридор са разположени  

зам.директор; учителска стая, педагогически съветници, учебни кабинета и санитарен възел за 

мъже и жени, съответно с по една тоалетна клетка. Около южния коридор са разположени 

учебни стаи, кабинети, тоалетните възли за момчета и момичета. 

 На трети надпартерен етаж: 

Централните стълбища водят до обширно пространство, повтарящо очертанията на входното 

пространство от долния етаж. От двете страни на фоайето в посока север и юг са разположени 

два разпределителни коридора. Около тях са разположени учебни стаи и кабинета, зала 3 

тоалетни възли за момчета и момичета. 

 На сутеренен етаж  

В северната част на сутерена под основния корпус са разположени битови помещения за 

обслужващ персонал към столовата, складови помещения, в южната част по проект е 

предвидено котелно помещение и помещения за въглища и сгурия, в момента са 

неизползваеми. 

 Покриви  
Покривът на основното четириетажно тяло е четирискатен с дървена седяща покривна 

конструкция, с покривно покритие от керемиди. В покрива са оформени отвори за табакери. До 

подпокривното пространство може да се стигне посредством стълбищната клетка, разположена 

в югозападната част на сградата. 

Отводняването на покрива е външно, посредством улуци и водосточни тръби, свободно 

изливащи се върху терена. Върху таванските плочи в подпокривното пространство няма 

топлоизолация.  

Покривите над физкултурният салон и топлата връзка са стоманобетонови двускатни с 

козирки, хидроизолирани. Покривите над основното тяло и над физкултурния салон  са със 

стоманобетонови стрехи. Покривно отводняване на физкултурния салон и топлата връзка е чрез 

олуци и водосточни тръби които се изливат на терена. 

 Вертикалната комуникация в основното тяло се осъществява се от две двураменни, 

естествено осветени стълбища, обслужващи всички етажи /от сутерен до четвъртия етаж. До 

тавана се достига през стълбището в югозападната част на сградата.  

 Външните стени на сградата са тухлени с дебелина 40см. Зидарията е изпълнена от 

еденични плътни тухли на варов разтвор с мазилка отвътре и отвън. 

 Цокълът на сградата е изпълнен червена фасадна мазилка. Отвън стените на етажите са с 

жълта фасадна мазилка.  Отвътре стените са измазани с варопясъчна мазилка, шпакловка и 
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финиш съобразно предназначението на помещенията (латекс, цокъл от блажна боя; в санитарни 

възли – фаянс); 

Външните носещи стени в сутерена са стоманобетонни с дебелина – 45 см 

 Вътрешните носещи стени са с дебелина 25 см и 40 см. Всички стени са двустранно 

измазани със шпаклована варова мазилка и финишно покритие според предназначението на 

помещенията / латекс, цокъл от блажна боя, в санитарните възли – фаянс.   

 Дограма  

–фасадната дограма е почти изцяло сменена с нова – РVС прозорци с двоен стъклопакет 

(без сутерена) и PVC/AL врати – плътни и комбинация от плътна и остъклена част, с 

изключения на някои врати.  

– Вътрешната дограма е почти изцяло подменена, с изключение на еденичен брой 

второстепенни /складови, тоалетни или обслужващи помещения/ в които са оставени старите 

дървени врати. 

– В отделните помещения на сградата, според спецификата им са изпълнени следните 

довършителни работи: 

 По пода – монолитна мозайка - по стълбища,фоайета, коридори в някои складови 

помещения, ученическибюфет; столова, съблекални; мозаечни плочи - разливно помещение, 

кухня; теракота - в санитарни възли , един кабинет; паркет – канцелария,класни стаи, кабинети; 

библиотека; ламиниран паркет – класни стаи, кабинет, директор; балатум - в класни стаи,по 

подиуми, кабинети, физкултурен салон; циментова замазка в складовите помещения в сутерена;  

 По стени – във  фоайета латекс върху гипсова шпакловка; коридори, централно 

стълбище – по стените дървена ламперия и латекс; в класни стаи и кабинети –латекс; в част от 

помещенията -; в санитарните възли – фаянс по стени; в коридора на топлата връзка, 

физкултурния салон, залата за хранене – цокъл с блажна боя и латекс; без финишно покритие - 

някои складови помещения. 

По тавани  - повечето помещения са с латекс върху гипсова шпакловка. Някои складови 

помещения са боядисани с постна боя. 

3.Част “ОВК”    

Топлозахранване   

Топлоснабдяването на обследваната сграда е централизирано – от ТЕЦ „София-Изток”. 

Осъществява се посредством блокова абонатна станция, монтирана в сутерена на сградата. В 

абонатната станция е монтирана регулираща и измерваща апаратура за поддържане на 

параметрите на инсталациите.  

Отоплението е чрез пластинчат топлообменник и циркулационна помпа GRUNDFOS. 

Тръбната мрежа в абонатната станция е в добро състояние и топлоизолирана. 

 Отоплителна инсталация 

Отоплителна инсталация е изградена  при построяването на сградата. Разпределителната мрежа 

е затворена двутръбна система  „Тихелман”, монтирана в сутерена и топлинно изолирана.  

Инсталацията се обезопасява чрез затворени разширителни съдове, монтирани в абонатната 

станция. 

Отоплителните тела са чугунени радиатори, с монтирани термостатични вентили.  

Част от телата не работят. 

Битово горещо водоснабдяване 

Топлата вода се осигурява от абонатната станция. 

 Вентилация 

В сградата  няма   изградена общообменна вентилационна  уредба. 

Климатизация 

Сградата не е климатизирана.  

 

5.Част “В и К”  
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1.Водопроводна  инсталация 

Водозахранването на сградата е осъществено посредством сградно водопроводно отклонение 

(СВО) от уличната водопроводна мрежа. След влизането на водопроводното отклонение в сградата в 

сутерена е развит главен арматурно - водомерен възел, който отчита водопотреблението на 

училището.  СВО-то и водомерният възел са нови, скоро подменени от „Софийска вода” АД. 

В сградата има изградени през 1954г. ВиК инсталации.  

Водопроводната инсталация включва тръби за битово-питейни и за противопожарни нужди. В 

сутерена е развита главната хоризонтална водопроводна инсталация - от поцинковани тръби.   

 Инсталацията за питейно-битови нужди е частично подменена. Вертикалните щрангове и част 

от хоризонталните разводки в санитарните възли на училището са сменени с полипропиленови тръби. 

Подменените разводки от полипропиленови тръби са положени открито пред стените, неизолирани. В 

санитарните възли са подменени и голяма част от санитарните прибори и арматури. 

Подменена е изцяло и противопожарната инсталация с нови поцинковани тръби. На 

съответните места са монтирани нови пожарни касети в комплект с необходимото за тях оборудване.   

Останалата неподменена част от инсталацията е силно амортизирана,  с предпоставки за 

течове. Само в сутерена тръбите са частично топлоизолирани. 

Топлата вода се осигурява от съществуваща абонатна станция.   

В близост до сградата има нов уличен пожарен хидрант. В сградата освен противопожарна 

инсталация са осигурени и ръчни пожарогасители на всеки етаж.  

2.Канализационна инсталация  

 Сградата е отводнена посредством площадкова канализация и сградно канализационно 

отклонение (СКО) към уличен канал. 

 Площадковата и сградната канализация, както и СКО са изградени през 1954г. – от каменинови 

и чугунени тръби.  

В сградата частично са подменяни малки участъци с РVС тръби с оглед отстраняване на 

възникнали течове и аварии.  

 През 1987г. е извършен частичен ремонт на дворната мрежа, съгласно представени, налични в 

училището екзекутивни чертежи.   

Като цяло канализацията е стара, но функционира нормално, без сериозни проблеми.  

Атмосферните води от покрива се отвеждат във външни водосточни тръби, които на места са 

прекъснати  и няма връзка с чугунените тръби над земята за заустване към дворната мрежа. По този 

начин водите се изливат свободно по терена от голяма височина, което създава  предпоставки за 

мокрене на фасадите и овлажняване на основите. 

 

Сградата не разполага със санитарни възли за ползване от хора с увреждания. 

6.Част “Електроинсталации” 

• Електрически табла и захранващи линии 

Осветителна инсталация 

В сградата има евакуационно осветление, изпълнено с осветителни тела 1х8W, с вградена 

акумулаторна батерия, което е необходимо да бъде изпълнено. 

Силова (контакти) 

Слаботокови инсталации  

Телефонната инсталация е стара, но годна за ползване.  

Има СОТ и Видеонаблюдение. 

Има безжичен интернет. 

Няма изградена пожароизвестителна система.  

Има изградена мълниезащитна инсталация. 

Електрически табла и захранващи линии 
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7.Част „Енергийна ефективност” 

 

Извършеното енергийно обследване на сградата показва, че при реално отчетеното 

състояние на външните ограждащи елементи и на системата за топлоснабдяване се постигат 

неоходимите санитарно-хигиенните норми за топлинен комфорт при голям разход на енергия. 

Причина за това са топлинни загуби през ограждащите конструкции и елементи на сградата – 

външни стени, покрив и под.  

При предписване на енергоспестяващи мерки се вижда, че след тяхното изпълнение 

сградата удовлетворява изцяло нормите за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 

48,80%, равняващ се на 312 144,00 kWh/година с екологичен еквивалент спестени емисии 

192,20 t /год. CO2. 

          

ІІІ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

        /НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ/ 

(съгл. чл.23  и чл.24  от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите)   

1.Част “Конструктивна” 

Конструкцията на обект на „31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул.”Гео Милев” N.2 – район „Слатина”, 

София е със съхранена носеща способност за вертикални и хоризонтални натоварвания за 

периода от нейното построяване за периода 60-те години на миналия век.  

 В основната сграда като цяло не са констатирани признаци за повреди от недостатъчна 

антисеизмична устойчивост.  

Общото състояние на конструкцията и на сградата за Основен учебен корпус и Физкултурен 

салон като цяло е добро и сградата е добре поддържана в процеса на досегашната си 

експлоатация.  

В основната сграда не са констатирани повреди в конструкцията в резултат на минали 

земетресения, но са налице отделни локални повреди и дефектирали участъци в Сутерена. Тези 

дефектирали и повредени участъци са резултат на дългогодишната експлоатация на сградата и 

липсата на реализирани мерки за нейното поддържане.  

Във връзка с констатираното е необходимо да бъдат спазени и изпълнени следните 

ПРЕПОРЪКИ:  
За привеждане на конструкцията на строежа към действащите днес строителни норми е 

необходимо да се извърши следното:  

1.1./ Сграда като цяло – Основен учебен корпус.  
Конструкцията на сградата е с носеща способност за поемане на вертикални и хоризонтални 

сеизмични /земетръсни/ въздействия, която е недостатъчна от гледна точка на съвременните 

нормативни документи.  

На настоящият етап в момента на конструктивното обследване не се налага извършване на 

специализирани строително-монтажни дейности за осигуряване на носещата способност и 

антисеизмична устойчивост на конструкциите.  

Антисеизмичната устойчивост се осигурява в надлъжно направление – посредством надлъжни 

ст.б. рамки /ст.б. колони, греди и плочи/, а в напречно направление посредством – напречни 

ст.б. рамки /ст.б. колони, греди и плочи/.  

Не са констатирани вертикални носещи ст.б. шайби.  

Антисеизмичната осигуреност е в съответствие със строителната практика от 60-те години на 

миналия век.  

Независимо, че сградата като цяло има наличие на конструктивна осигуреност за 

времето на нейното построяване, При реализация на ново инвестиционно намерение 

/свързано с реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, преустройства, или 
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промяна на предназначението и натоварванията/ е необходимо конструкцията на 

сградата да се провери по изчислителен начин и докаже съответствието с действащите в 

момента строителни норми, а именно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез 

прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции 

/06.01.2014г. или Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 Г. за проектиране на 

строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 

проектиране на строителни 10 конструкции” , "Наредба №3 за основните положения за 

проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" 2004 год.„ 

Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 1988г. и всички деистващи в момента 

български нормативни актове.  

Трябва да се докаже конструктивна осигуреност на сеизмични въздействия и че са изпълнени 

изискванията на чл.169 от ЗУТ., а именно: Чл. 169. (1). Строежите трябва да бъдат 

проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните 

актове и техническите спецификации за:  

1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на 

земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; Наредба № РД-02-20-19 

от 2011 г. за проектиране Сеизмична устойчивост 

Основни препоръки за постигане на осигуреност за вертикални натоварвания и 

въздействия:  
- при изпълнение на нови подови конструкции или настилки да не се надхвърлят стойностите 

на вертикалните натоварвания, като не се превишава съществуващата маса на съответното 

етажно ниво.  

- при изпълнението да се извършват проверки за вертикалните натоварвания съгласно 

изискванията на "Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях" 2004 год.  

• ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЕИЗМИЧНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА 

КОНСТРУКЦИЯТА ПРИ БЪДЕЩО ЕВЕНТУАЛНО ЦЯЛОСТНО НОВО 

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДАТА :  

- изработване на нов конструктивен проект с изпълнение на нови стоманобетонни шайби за 

поемане на сеизмичните усилия. Броят на ст.б. шайби се определя по изчисление, като същите 

се разполагат симетрично в двете направления на сграда, като преминават непрекъснато през 

всички етажи и се фундират върху нови фундаменти или усилени съществуващи фундаменти 

2./ Относно констатирани локални проблеми в конструкцията:  
Проблем 1. Следи от течове в Сутерена по ст.б. колони в скривалище.  

Причини: Наводнявания вероятно от дъждовни води.  

Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Да се извърши обработка на 

обрушените бетонни повърхности съгласно Обработка Тип 1 и Тип 2 от указанията дадени в 

Приложение 3 е „Технология за обработка и възстановяване на бетонни и стоманени 

елементи. Препоръки и указания за възстановяване и осигуряване на повредени участъци 

от конструктивните елементи.”  
Проблем 2. На отделни места по ст.б. конструкция в Сутерен има наличие на разкрита 

армировка и повърхностна корозия.  

Причини: Липса на техническо поддържане през време на експлоатация.  

Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Да се извърши обработка на 

обрушените бетонни повърхности съгласно Обработка Тип 1 и Тип 2 от указанията дадени в 

Приложение 3 е „Технология за обработка и възстановяване на бетонни и стоманени 

елементи. Препоръки и указания за възстановяване и осигуряване на повредени участъци 

от конструктивните елементи.”  
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Проблем 3. Прекъснати водосточни тръби по фасадите, водещи до попадане на атмосферни 

води пряко върху външната мазилка на външните стени.  

Причини: Незащитени и неосигурени водосточни тръби. Ненавременна подмяна на скъсаните 

участъци и допускане на изливане на води по външната мазилка.  

Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми:  
Незабавно следва да се спре достъпът на дъждовни води върху външните стени посредством 

следните мерки:  

- Първо – да се извърши пълна ревизия и ремонт на канализационната мрежа.  

- Второ - да се почистят и възстановят всички отводнителни канали на прилежащите към 

външни сутеренни стени.  

- Трето – да се заустят в обща канализационна мрежа всички водосточни вертикални тръби 

събиращи водите от покривите и тази канализационна мрежа да се заусти в уличната 

канализация !!!  

-------------------------------------------------  

Проблем 4. При прехода към Физкултурен салон има констатирани хоризонтални пукнатини.  

Причини: Вероятно от хоризонтални възсействия.  

Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Да се разкрият всички пукнатини 

и да се установи наличието произхода им. Запълване на пукнатините с юъс епоксиден състав.  

● Отстраняването на констатираните по-горе проблеми е задължително с цел 

удовлетворяване на изискванията на Чл.169, ал.1 на Закон за устройството на 

територията /ЗУТ/. 

При извършване на строително-ремонтни и репарационни дейности е необходимо да се 

изпълнят следните ремонтно-възстановителни работи: 

„Технология за обработка и възстановяване на бетонни и стоманени елементи. 

Препоръки и указания за възстановяване и осигуряване на повредени участъци от 

конструктивните елементи.”  
І./ ЗА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

Обработка „тип 1”–По повредени стоманобетонни повърхности на бетонни елементи. 

Това предписание се прилага за всички участъци по повредени повърхности на ст.б.елементи, 

които са дефектирали в резултат на въздействия на атмосферни води и са с кородирали в 

различни степени бетон и армировка, както и за всички участъци с разкрита армировка в 

резултат на липса на бетонно покритие или обрушени отделни участъци. 

Обработката на тези участъци има площен характер с очаквана максимална дебелина на 

възстановяващия слой до 1,0 см. 

Обработката на повърхностите на ст.б.елементи да се изпълни с материали за саниране на 

бетонни повърхности „ВРЪЗКА У” и „РЕПАРАТУР МАЛТЕР” или други материали с 

идентични свойства. 

Обработката се извършва в следната последователност: 

1.Почистване на повредените участъци от бетонните повърхности и почистване на 

повърхността на разкритата армировка с телени четки или песъкоструене. Повърхностите се 

обезпрашават и водонапиват. 

2.Повърхността се намазва с грунд от вида „Връзка У”, което е Първият пласт. 

3.Вторият пласт е Възстановителният разтвор, който се нанася 30+120 мин след грундирането. 

4.Възстановителният разтвор се приготвя като се смесват двете съставки на двукомпонентната 

смес до получаване на пластична хомогенна смес и според указанията върху опаковките. След 

смесването и разбъркването до пълно хомогенизиране сместа се оставя в покой 30 мин., след 

което се разбърква повторно. 

5.Така получената смес се нанася с помощта на шпакла на слоеве с макс. дебелина 1,5 см. 

Разходната норма за „Връзка У” употребена като грунд е 150+250 g/m
2
, а за „РЕПАРАТУР 

МАЛТЕР” е 18+20 g/m
2
 при дебелина на пласта 1,0 см. 
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Представените материали имат отлични адхезионни качества към бетонни повърхности, а също 

така и високи якостни показатели след втвърдяване. 

Забележка. Репарационната дейност може да бъде извършено и с други материали идентични 

по свойства с предписаните в експертизата. 

ІІ./ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 

Обработка „тип 2” – За възстановяването, усилването и антикорозионна защита на 

стоманени елементи в заводски условия и на място. 

Започналият процес на корозия в отделни участъци и елементи на стоманената конструкция 

намалява носещата им способност. 

ВАРИАНТ 1. 

Обработка на корозирали стоманени закладни части и стоманени елементи. 

1./ Маркиране на кородиралите закладни части. 

2./ Сваляне на повърхностната ръжда върху метала с телена четка. 

3./ Ограничаването на развитие на корозия на стоманените елементи може да се изпълни със 

състав „Ромекс-система” за ръчно почистване на фирмата „Ромекс” или с „Антикорозин”. 

Преди полагане на защитното покритие металните повърхности се почистват от корозия с 

метални четки или друг механизиран начин. Полагането на състава се извършва с четка или с 

валяк на два пласта. Вторият пласт се полага след втвърдяване на първия пласт – след 12-24 

часа. 

За възстановяване на повредените участъци може да се използват и други материали с доказани 

качества, като например от фирмите „Вандекс”, „Сика” и др. 

Забележка. Репарационната дейност може да бъде извършено и с други материали идентични 

по свойства с предписаните в експертизата. 

ВАРИАНТ 2. 

Обработка на корозирали стоманени закладни части и стоманени елементи. 

 За корозирали участъци по монтажните сглобяеми елементи и свързващите стоманени 

закладни части. 

1. Маркиране на кородиралите закладни части. 

2. Сваляне на повърхностната ръжда върху метала с телена четка. 

3. Намазване с „Корофор” /Ръждопреобразувател/ на металните части и изсъхване. Да се пазят 

очите и ръцете! 

4. Намазване двукратно с водоустойчив нитроцелулозен лак. 

5. Откритите метални части се оставят на лак. 

Забележка. Репарационната дейност може да бъде извършено и с други материали идентични 

по свойства с предписаните в експертизата. 

 

2.Част “Архитектурна ” 

 Общото състояние на училищната сграда към момента на обследването като цяло е 

добро и сградата е добре поддържана в процеса на досегашната си експлоатация. Сградата е 

неосигурена на земетръсни въздействия, тъй като е проектирана преди 1987г. (подробно 

описано в Доклада от конструктивното обследване и оценка за състоянието на училището). 

  Фасадната мазилка на учебната сграда е в задоволително състояние, но на топлата 

връзка и физкултурния салон е в незадоволително състояние. Има участъци в които е напукана, 

а на места, обрушена и опадала до основа / на корнизи и по стени - около улуци където е имало 

течове/. Получила се е фуга между цокъл и терена, вследствие накоето се появяват 

навлажняване и течове в сутерена от дъждовни води. Около прозорците се наблюдават паднали 

и полуразрушени подпрозоречни первази. По стоманобетоновата стреха на физкултурния салон 

се наблюдават изронени и изпопадали мазилки. На много места има прекъснати водосточни 

тръби, което води до попадане на атмосферни води пряко върху външната мазилка. 

 Част от подовите покрития са износени, в доста участъци увредени  и компрометирани, 

което влошава експлоатационните  и хигиенните условия в сградата. Ограждащите 
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повърхности не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и  Наредба № 7 за енергийна ефективност, 

топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (изм. и доп. Д.в. бр.  85, 88 и 

92 от 2009г . и бр. 2 от 2010г.).  

 Сградата отговаря  на нормативните изисквания за училищни сгради по отношение вида 

и състава на отделните помещения спрямо капацитета на училището, но не всички помещения 

са с необходимото за предназначението си оборудване. Има помещения които не се използват 

по предназначение и са превърнати в склад. 

 Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 

4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.  

 Сградата не отговаря изцяло на изискванията на Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.  

 Тротоарите около  сградата  са нарушени (асфалт, бетон), а в някои  участъци   липсват, 

което е предпоставка  за проникване на атмосферни води около основите и в помещенията в 

сутерена. Външните стълбища от север /зареждане на столова/ са полуразрушени и с обрушени 

ръбове, което създава условия  за травми и наранявания.  

 Вътрешни покрития по подове, стени и тавани:  

Подове: Монолитната мозайка във фоайетата и коридорите като цяло са в приемливо 

състояние. Има места с пукнатини.Паркета на много места е захабен и има нужда от 

реновиране (пренареждане, циклене и лакиране). В добро състояние са подовете в единични 

бройки помещения, където е извършван ремонт през последните години.  Има помещения с нов 

ламинат, който е в добър вид - /класни стаи; класна стая на подготвителен клас; помещения с 

нов балатум /компютърни кабинети/; помещения с нова теракота в добро състояние /. 

Санитарните възли са ремонтирани, като е изпълнена нова фаянсова облицовка и теракот, нови 

PVC врати с пълнеж, с изключение на тоалетните на партерния етаж, тоалетната за персонала 

на столовата. 

Стени: През периода на експлоатация са извършвани частични  ремонти и козметични 

освежавания. В повечето учебни помещения и коридори към тях е извършвано по-скорошно 

боядисване, но въпреки това се забелязват зацапвания и надрасквания, а на много места е 

олющена и очукана блажната боя. Мазилката по стените на физкултурния салон са 

компрометирани:напукани и обрушени на отделни места. Забелязват се навлажнени места, 

вследствие на течове. Най-компрометирани са стените със сериозни пукнатини и обрушвания в 

големи участъци в стаята на учителя по физкултура и библиотеката. В помещенията към 

столовата /умивалня, разливно и др/ е запазен старият фаянс, която е стар формат и физически 

износен. В едни от тоалетните възли фаянса е стар и износен, по стените има следи от течове, 

най-вероятно от канала и водопровода. 

Складовите помещения са в нехигиеничен и неприемлив вид.  Съблекалните към 

физкултурния салон са в нехигиеничен вид, без гардеробчета и сешоари и не съответстват на 

санитарните изисквания за такъв вид помещения.  

Таваните в някои помещения са с напукана, подкожушена и паднала мазилка 

/физкултурен салон, библиотека, стълбищната клетка югозападната част на сградата/; в някои 

помещения има следи от течове / тоалетни; физкултурен салон; помещения в сутерена/. 

 Покривът на основното четириетажно тяло е четирискатен с дървена седяща покривна 

конструкция, с покривно покритие от керемиди, с оформени отвори за табакери. Отводняването 

на покрива е външно, посредством улуци и водосточни тръби, които се изливат свободно върху 

терена от височина около четири метра, не са включени в хоризонталната канализация, която е 

неработеща. Върху таванските плочи в подпокривното пространство няма положена 

топлоизолация. По дъсчената обшивка и ребрата по наклона на покрива, както и около 

табакерите се забелязват следи от течове и овлажняване.  

Покривът над физкултурният салон е двускатен и покривно покритие от хидроизолация. 

Покривното покритие е във видимо добро състояние, но олуците са изпочупени и изкривени.  
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  Дограма:  

– почти цялата фасадната дограма е подменена с РVС прозорци с двоен стъклопакет и 

външни AL врати – плътни и комбинация от плътна и остъклена част. На места липсват PVC 

поли.  Новата дограма не е уплътнена добре навсякъде. Има останали еденични неподменени 

прозорци, както и входни врати, неотговарящи на противопожарните изисквания. 

– Вътрешната дограма е почти изцяло подменена и е в добро състояние. Има еденични 

неподменени врати на обслужващи помещения/ стомагателни помещения към 

столова,помещения за персонала и др./, както и подменени врати, несъответстващи на 

противопожарните изисквания за незадимяемост и граница на пожарна устойчивост/вратите, 

отделящи коридорите от етажните фоайета/  

Височината на стълбищния парапет е недостатъчна – 85 см / при нормативна 110 см/. 

Заключение: През периода на експлоатацията са правени частични ремонти и 

подобрения обхващащи: Частична смяна на външна и вътрешна дограма; основен ремонт на не 

всички санитарни възли в учебно – административен корпус; частичен ремонт на покрива; 

вътрешни частични ремонти само в единични бройки помещения. 

Проявените повреди по подови, стенни и тавански покрития в помещенията; по 

фасадните стени; по покривите, както и недобре функциониращи инсталации са влошили 

условията за нормална експлоатация в учебното заведение. 

Сградата е в експлоатация от 60 г и се нуждае от цялостна и последователна 

ревизия и ремонт на инсталации и финишни покрития в помещенията (според 

предназначението им), както и от саниране на ограждащите повърхности (фасади и 

покриви).  

Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Нормите за 

проектиране на училищни сгради и на  Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,  и на Наредба № 

4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания, като за 

целта бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.  

3.Част “Отопление и вентилация”   

Абонатната станция е блокова, с работеща регулираща и измервателна апаратура и отговаря на 

съввременните изисквания. 

Отоплителна инсталация – тръбна мрежа и отоплителни тела е изградена  със построяването на 

сградата и се нуждае от ремонт.  

След извършване на енергоспестяващите мерки – направа на  топлоизолация по ограждащите 

повърхности е необходимо да се  извърши  проектиране и изграждане на нова отоплителна 

инсталация. Да се подменят тръбната мрежа и радиаторите в цялата сграда, като се поставят и 

необходимите регулиращи уреди. 

4. Част “В и К”   

За осигуряване безопасна експлоатация на сградните „ВиК” инсталации и спазване 

хигиенните изисквания за  опазване здравето  е необходимо инсталациите да отговарят на: 

- Наредба №4/2005г.на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации; 

- Норми за проектиране  на детски и учебно възпитателни заведения; 

- Наредба №1з-1971/29.10.2009г. на МВР и МРРБ за строително–технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар 

В тази връзка оценката за съответствие на техническите характеристики на  „ВиК” 

инсталациите в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”  със съществените изисквания  е следната : 

 Амортизираните и неподменени водопроводни  тръби влошават качеството на подаваната 

вода и са предпоставка за възникване на аварии. 

Канализационната мрежа е остаряла и амортизирана и въпреки, че функционира 

нормално, има предпоставки за възникване на аварии. 
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Сградата не  разполага със  санитарен възел   за ползване от  хора с увреждания.  

 

ІV.ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ДА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ , КАКТО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ 

СЪБИТИЯ   

На основание на проведеното обследване на обект  : 

“Софинвест” ЕООД, препоръчва на Възложителя следните технически мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ, както и предписания за 

недопускане на аварийни събития, а именно : 

Част “Конструктивна” 

За привеждане на конструкцията на строежа към действащите днес строителни норми е 

необходимо да се извърши следното:  

Сграда като цяло – Основен учебен корпус.  

Конструкцията на сградата е с носеща способност за поемане на вертикални и хоризонтални 

сеизмични /земетръсни/ въздействия, която е недостатъчна от гледна точка на съвременните 

нормативни документи.  

На настоящият етап в момента на конструктивното обследване не се налага извършване на 

специализирани строително-монтажни дейности за осигуряване на носещата способност и 

антисеизмична устойчивост на конструкциите.  

• Независимо, че сградата като цяло има наличие на конструктивна осигуреност за 

времето на нейното построяване, При реализация на ново инвестиционно намерение 

/свързано с реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, преустройства, или 

промяна на предназначението и натоварванията/ е необходимо конструкцията на 

сградата да се провери по изчислителен начин и докаже съответствието с действащите в 

момента строителни норми, а именно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез 

прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции 

/06.01.2014г. или Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 Г. за проектиране на 

строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 

проектиране на строителни конструкции” , "Наредба №3 за основните положения за 

проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" 2004 год.„ 

Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 1988г. и всички деистващи в момента 

български нормативни актове.  

Трябва да се докаже конструктивна осигуреност на сеизмични въздействия и че са изпълнени 

изискванията на чл.169 от ЗУТ., а именно:  

Чл. 169. (1). Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за:  

1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на 

земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;  

• Основни препоръки за постигане на осигуреност за вертикални натоварвания и въздействия:  

- при изпълнение на нови подови конструкции или настилки да не се надхвърлят стойностите 

на вертикалните натоварвания, като не се превишава съществуващата маса на съответното 

етажно ниво.  

- при изпълнението да се извършват проверки за вертикалните натоварвания съгласно 

изискванията на "Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях" 2004 год.  

• ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЕИЗМИЧНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА 

КОНСТРУКЦИЯТА ПРИ БЪДЕЩО ЕВЕНТУАЛНО ЦЯЛОСТНО НОВО ИНВЕСТИЦИОННО 
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НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 

СГРАДАТА :  

- изработване на нов конструктивен проект с изпълнение на нови стоманобетонни шайби за 

поемане на сеизмичните усилия. Броят на ст.б. шайби се определя по изчисление, като същите 

се разполагат симетрично в двете направления на сграда, като преминават непрекъснато през 

всички етажи и се фундират върху нови фундаменти или усилени съществуващи фундаменти. 

Част “Архитектура” 

1. Преди изпълнението на каквито и да е довършителни ремонтно-строителни, 

възстановителни и др. видове работи е необходимо да бъдат изпълнени мерките, описани в 

Доклада за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на сградата.  

2. Въз основа на изготвена и одобрена проектна документация, сградата да се приведе в 

съответствие с изискванията на: 

 Нормите за проектиране на училищни сгради (по отношение на оборудване на 

съблекалните към физкултурния салон, санитарни възли, кухненски помещения, подготовки и 

складове, осигуряване на достатъчен брой гардеробчета за учениците и др.); 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и 

специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания./съгл. Чл. 

1.(2) от НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 

за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.)/. Елементите на 

достъпната среда да се свързват помежду си с достъпен маршрут. 

 Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (по отношение осигуряване на евакуационните 

изходи със самозатварящи се, димоуплътнени с антипаник брави и обособяване на незадимяема 

стълбищна клетка и др./. 

3. Изпълнението на всички видове довършителни работи в помещенията (стенни подови 

и тавански покрития, съобразно предназначението на отделните помещения) следва да се 

извърши след приключване изпълнението на мерките от конструктивно обследване на сградата, 

след подмяна на инсталациите и ремонт на настилките около сградата и т.н.   

Преди изпълнението на финишните покрития по стени и тавани, пукнатините и 

дилатационните фуги да се обработят; компрометираната мазилка (напукана, подкожушена, 

изронена) по стени и тавани да се изчука, основата да се почисти/обезпраши, а след това 

повърхността да се шприцова с циментов разтвор или обработи с подходящи за целта 

строителни смеси (необходими за по доброто сцепление на материалите – стара и нова основа); 

След тези операции да се положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка по стени и тавани и 

последващо боядисване).  

Да се подменят всички компрометирани подови настилки (мозайка, мозаечни 

плочи,паркет, линолеум, стар теракот; ламинат и др.) с нови, съобразно предназначението на 

помещенията. Да се монтират лайсни при прехода между различни видове настилки. 

4. Да бъдат възстановени прекъснатите водосточни тръби по фасадите и заустени в 

канализационната мрежа след нейния ремонт. Да се предвидят мерки против обледеняването на 

водосточните тръби и полагане на защитна мрежа върху улуци, спираща попадането на листа и 

други, затлачващи и запушващи улуците и водосточните тръби. 

5.Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и покриви) с 

материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за 

енергоспестяващи мерки. 

Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират 

компрометираните мазилки (вкл. по стрехите и козирките) – да се очукат и свалят до основа, а 

след това възстановят след шприцоване на основата с  циментов разтвор или други подходящи 

материали (за създаване на равна основа за полагане на топлоизолацията). Да се предвиди 
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разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията 

на чл. 14, ал. 12, талица 7.1 от Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. След изпълнение на 

топлоизолационната система по фасадни стени и еркери, да се изпълнят тераколови шпакловки 

с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш от минерална мазилка. По цокъла на сградата е 

препоръчително топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и 

коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и здравина на 

материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната система облицовка, 

мозаечна мазилка или друг подходящ водоотблъскващ материал. 

6.Нарушените (обрушени) подпрозоречни первази да се възстановят, и след изпълнение на 

обръщането с ЕРS да се защитят с AL подпрозоречни поли (с размери от място), облицовка с 

плочки или по друг подходящ начин.  

7.Да се подмени останалата стара, компрометирана външна и вътрешна дограма, както и 

новата, неотговаряща на противопожарните изисквания. Всички врати по пътищата за 

евакуация да са в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

8.Да се подменят останалите стари външни метални врати с метални топлоизолирани 

врати, съгласно мерките по ТТЕ. 

9.Стълбищните парапети да се коригират по отношение височината си (чрез допълнителна 

ръкохватка или по др. начин), така че да съответстват на Нормите за проектиране на средни 

общообразувателни училища. 

10. Да се възстановат всички външни стълбища и настилките по тях с подходящи 

материали. 

11. Да се ревизира състоянието на вертикалната планировка непосредствено около 

сградите и на места със слягания и пропадания да се предвиди насипване, уплътняване и 

подмяна на настилката , както възстановяване и изграждане на липсващи тротоари.   

12. Да се ревизира състоянието на английските дворове и да се възстановят 

полуразрушените и разрушени части от тях, съгласно новото проектно решение за сградата. 

Част “В и К”  

1.Да се подмени неремонтираната сградна водопроводна инсталация за питейно-битови 

нужди от поцинковани тръби с тръби от полипропилен. Да се предвиди изолация на 

тръбите, положени открито. 

2.Да се обособи тоалетна за инвалиди.  

3. При основен ремонт в сградата е препоръчително да се подмени и цялата сградна 

канализационна инсталация. 

4.Водосточните тръби по възможност да се отводнят към дворната канализация.  

Прекъснатите тръби да се възстановят до ниво терен, в случай че се запази 

повърхностното оттичане на дъждовните води.  

5.Да се почисти и промие дворната канализация. 

 Част “Пожарна и аварийна безопасност”    

1. Да се изгради Пожароизвестителна инсталация съгл.:Прил.1 т.2.13 от Наредба №1з-1971/ 

29.10.2009г.; 

2. Да се монтират осветителни тела за евакуационно осветление съгласно изискванията на Чл. 

55. (1) В помещенията със системи и апарати, осигуряващи пожарната безопасност на 

строежите, се предвиждат евакуационно и аварийно осветление 

(4) Евакуационно и аварийно осветление се проектират в близост до всеки евакуационен изход 

и на местата с потенциална опасност или със защитно оборудване в следните случаи: 

1.над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека; 

2.за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява 

осветяването им; 

3.в близост до площадките между етажите и междинните нива; 
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4.при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път; 

5.извън и в близост до крайния евакуационен изход; 

6.в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за 

пожароизвестяване. 

(5) Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx. 

(6) Захранването на евакуационното и аварийното осветление и на светещите знаци се 

осигурява от два независими източника с автоматично превключване. 
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