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ТТ  ЕЕ  ХХ  НН  ИИ  ЧЧ  ЕЕ  СС  КК  ИИ      

      ПП  АА  СС  ПП  ОО  РР  ТТ  
 

регистр. № ..........................  2012г. 

 
 
 
 
 
 

ОБЕКТ :                            109  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:  УЛ.“СЛАТИНСКА” №24; РАЙОН “СЛАТИНА”;  

ГР.СОФИЯ 
 (населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот) 

 

идентификационен номер на имота : 70832.3622.401 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка. При наличие на одобрена кадастрална карта регистрационният номер на сграда съвпада с 
идентификатора от кадастъра. 
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                                                                                                                            Рег. №.........................    

                                         

Част А “Основни характеристики на строежа” 

 
Раздел І “Идентификационни данни и параметри” 

 

1.1. Вид на строежа: Сграда за обществено обслужване              

1.2. Предназначение на строежа:    образователно училище  

1.3. Категория на строежа: трета 

1.4. Идентификатор на строежа:    

       -  идентификатор на имота : 70832.3622.401 
             -  идентификатор на сграда :   

70832.3622.401.1 и 70832.3622.401.2-  топла връзка 
70832.3622.401.3 – физкултурен салон 
70832.3622.401- основен корпус 

- № на кадастрален район :   

- кадастрален лист: 388, 411   

- парцел : УПИ ХІ – за училище 

-  местност :  “Христо Смирненски - Слатина” 

-  община : Столична община -р-н “Слатина ”; 

- планоснимачен район: Слатина – Редута 2 – ра част ( V-53-ІІ )  

- поземлен имот с пл.№ 1061,к.л.388,411 

1.5. Адрес:  гр.София   
(област, община, населено място) 

 ж.к. Христо Смирненски, ул . “Слатинска ” № 24А ;кв.10 
(улица №, ж. к., квартал, блок, вход) 

1.6. Година на построяване: 1968  г. 

 

1.7. Вид собственост:  публична общинска   
                                                                          (държавна, общинска, частна, друга) 

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на 

извършване.  

1.8.1. Вид на промените:   
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението) 

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж): 

1.8.2.1. Вид на промените:  

ПРУ –  проектирано 1987 г, подмяна на дограма - 2005 г., подмяна на топлинен източник - 
2003 г. 

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ) 

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени:няма 

1.9. Опис на наличните документи: 

1.9.1.Инвестиционен проект– има запазена част “Архитектурна”  

1.9.2. Разрешение за строеж :позволителен билет № 358/07.06.1967г., издаден от УАГ –не 

е   запазен  

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на от ......, вписана с/на... г.   

1.9.4. Екзекутивна документация  : няма  

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от  ЗУТ –  не е съхранен   

1.9.6. Държавна приемателна комисия  - назначена със Заповед № 1429 от 24.VІІІ.1968 г. 

и протокол в сила на 08.10.1968 г. 

1.9.7. Разрешение за ползване , Удостоверение за въвеждане в експлоатация   - няма  

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ...... от...... г.,   издадено от   -  няма  

1.10.  Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:  позволителен 

билет за изграждане на трафопост № 320/ 29.06.1966г издаден от УАГ –не е   запазен  
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Раздел ІІ 

 “Основни обемно-планировъчни и функционални показатели” 

2.1. За сгради: 

2.1.1. Площи: РЗП  3658.36 М²     

2.1.2. Обеми:застроен обем 15622 м3;;  полезен обем ( отопляем)  11094.19м З 

2.1.3.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; 
 2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: 

сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електро,    отоплителна;   

сградни отклонения - водопроводно, канализационно, отоплително, кабел НН;  

съоръжения : абонатна станция 
   (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения,съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност.) 

 

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:  

2.2.1.  2.2.1.Местоположение (наземни, надземни, подземни):..........................................  

  2.2.2.Габарити:................................................................................................   
(височина, широчина, дължина, диаметър и др.) 

2.2.3. Функционални характеристики:   
(капацитет, носимоспособност,пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.), 

2.2.4. Сервитути :   

2.3.Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението 

на строежа   .....................................................................................................................................  

Раздел ІІІ  

“Основни технически характеристики” 

 
3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към  сградите  

 

3.1.1.Вид на строителната система, тип на конструкцията   

Конструкцията на учебната сграда и топлата връзка  е изпълнена по монолитен начин 
със скелетно-гредова конструктивна схема ,с греди 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. 
      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  дебелина 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 . 
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- 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 е външно.  
3.1.2.Носимоспособност на конструкцията 

Конструкцията на сградата на учебното  заведение е проектирана и осигурявана за 

вертикални и хоризонтални (земетръсни) натоварвания по изискванията на действалите 

за периода на проектирането строителни норми : 

Според представенияпротокол за приемане ,сградата е въведена в експлоатация през 

1968 г.                   

При разработването на конкретния проект следва да са спазвани  тогава действуващите 

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. 

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” 2008 г. [4].      

В статическо отношение конструкцията представлява пространвена система от колони, 

греди  и етажни плочи, изпълнени по моно-литен начин, в съчетание с плътни тухлени 

стени.   

Сравнението е направено  , като са показани стойностите на натоварванията и 

условията, за които се предполага, че е оразмерена конструкцията на сградата , когато 

същата е построена (1958г.) и  действителните натоварвания  и условия , според  

действащите в момента нормативни документи .  

 От направения анализ на натоварванията в горната таблица се вижда, че постоянните 
натоварвания от собствено тегло и временните експлоатационни 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 върху 

носимоспособността на носещата конструкция на сградата. Разликата 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 изчислително 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 стоманата , 

изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектиране и 

тези в действащите понастоящем норми,са  приблизително еднакви по стойност : 
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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  БМ 150 

 ( 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  връзки, но се забелязват  

и локални напуквания и обрушвания. 

            От направения анализ на гореописаното се налага извода ,че конструкцията в 

отделни участъци на сградата не отговаря на изискванията за носимоспособност, 

съгласно сегадействуващите нормативни документи и състоянието, в което се 

намира в момента носи риск относно поемане на  съответните натоварвания. 

Налага се  укрепване и усилване  на тези участъци,  по проектно решение,което да 

осигури надеждно предаване  на натоварванията върху  земната основа. 

 

Сеизмична устойчивост 

През  периода на проектиране и строителство  на  училището  (1967-1968г.) , у нас 
изискванията за сеизмично осигуряване на строе- жите са били  занижени. Първият 
норматив  за тези натоварвания е : 
„ Правилник за проектиране и строеж на сгради в земетръсни райони’’-1957 г. Съгласно 
тези норми земетръсната интензивност на ра йона на гр. София е била от VIII-ма степен 
със сеизмичен  коефициент Кс = 0,05.  
 По сега  действащите  норми  Наредба № РД-02-20- 2  за проектиране 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.  
 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 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 1966-1967г. ,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 строежа  , 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 въвеждането им  в 
експлоатация  , но са установени  дефекти (деформации и повреди) и предишни 
промени, свързани с нару- шаване  на проектната им носеща  способност , коравина, 
дуктилност и дълготрайност , при спазване на  следните условия: 
 1/  Извършените промени в експлоатационните условия и въздействия ,не могат  да 
се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната 
конструкция, без да се нарушават  нормативните изисквания към строежа. 
  2/Промените в масата на строежа са незначителни(с не повече от 5%)  в сравнение  
със съществуващата маса на съответното етажно ниво. 
  3/ Допълнително направени отвори  в неносещи стени , както и частично или пълно 
премахване на такива , не водят до същесвени промени (с не повече от 5%) в 
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изчислителната коравина, дуктилност, регулярност и функционалност на 
съществуващата 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.“СЛАТИНСКА” № 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. 
 
Дълготрайност на строежа 
 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 проектен  експлоатационен срок  50год.  Сградата на училището е в 
експлоатация 54 год. Елементите на конструкцията са в добро състояние с изключение 
на повредите, посочени в т. 4.7 .  По експертна оценка при нормално поддържане на 
техническото състояние на  ненарушените елементи на конструкцията , след 
отстраняване на повредите посочени по проектни решения, експлоатационният 
срок е над 50 години. 
  
3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност- І- ІІ степен 

3.1.4. Санитирно-хигиенни изисквания и околна среда: 

3.1.4.1. осветеност  

 коридор 

 стойност за конкретния строеж – 530  Lx   

еталонна нормативна стойност : 300 Lx 

Фоайе 

стойност за конкретния строеж – 620-550  Lx   

еталонна нормативна стойност : 300 Lx 

 класна стая  

стойност за конкретния строеж – 580- 500  Lx   

еталонна нормативна стойност : 300 Lx 

  3.1.4.2. качество на въздуха   

относителна влажност в %  

стойност за конкретния строеж :    50- 55 % 

еталонна нормативна стойност : 60% 

скорост на въздуха и топлинно облъчване 

стойност за конкретния строеж:  

еталонна нормативна стойност : 

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони  

стойност за конкретния строеж  

еталонна нормативна стойност  

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда  

микробиологичен анализ на вода за питейно-битови нужди  

ешерихия коли  - БДС 17336-93 

стойност на конкретния строеж   

еталонна нормативна стойност  

колиформи  -БДС 17336-93 
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стойност на конкретния строеж   

еталонна нормативна стойност  

ентерококи -БДС 17335-93 

стойност на конкретния строеж   

еталонна нормативна стойност  

 3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, 

еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др. 

стойност за конкретния строеж :  

еталонна нормативна стойност :   

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на 

сградните ограждащи елементи- дадени в енергийния сертификат 

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда- няма     

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения 

 

Раздел ІV  

“Сертификати” 

4.1. Сертификати на строежа 

4.1.1.Сертификат за енергийна ефективност  № 115МОТ059 , валиден до 16.07.2015 г. 
(номер, срок на валидност и др.) 

 

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност 
(номер, срок на валидност и др.) 

4.1.3. Други сертификати.......................................................................................   

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти: няма 

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти : няма 

4.4. Паспорти на техническото оборудване – няма 

4.5. Други сертификати и документи 

 

Раздел V 

“Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт” 

 
5.1.Данни за собственика -Столична община – район “Слатина ” Акт    за публична 

общинска собственост   №0703/28.04.1999г.  

                     
5.2. Данни и лиценз на консултанта...................................................................................... 

 

5.2.1. Номер и срок на валидност на лиценза: ...........................................................................  

 

  5.3.Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност. 

5.4.Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория...................... 

 

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили  

техническия паспорт на строежа  

 

“ВМЛ Консулт “ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Драган Цанков” 

№59, регистрация по фирмено дело №3111/2005г.на СГС, данъчен  №42200772172, 

булстат   131395468,  Управител- Владимир Лаков Петков 
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Лиценз  № ЛК-000444/07.07.2005г. със срок на валидност до 14.07.2015 год ;Заповед № РД-

02-14-444/08.07.2005год. на МРРБ за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на 

чл.137, ал.1 от ЗУТ  и Заповед № РД-02-14-55/23.01.2008 г.,с експерти,  както следва :  

 арх.Гладиола Йорданова Кунин – част “ Архитектурна “ 

 инж.Василка Ташева Зидарова    – част “Конструктивна” 

 инж.Любица Йосифова Леринска - част машинно-технологична 

 инж.Правда Иванова Младенова – част “ В и К “ 

 инж.Милчо Стоянов Милушев – част “ Ел “                                     

 инж.Иван Кирилов Бачев - част “Пожарна безопасност” 

 проф.д-р Мария Иванова Чучкова, д.м.н. - част “Здравно–хигиенни изисквания”  

Забележка. Част “А” се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка 

промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа. 

 

Част Б  

“Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” 

 

1. Резултати от извършени обследвания  

Част “Конструктивна” 

Анализът на резултатите от направените проучвания и обследване на носещите 

конструкции дават основания за следните изводи и оценки :  

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 обособени учебна сграда на 

четири етажа, двуетажна  топла връзка и физкултурен салон на два етажа . 

         Носещата  конструкция на топлата връзка и училищната сграда е монолитна 

,стоманобетонна, скелетно-гредова , в съчетание с плътни тухлени носещи стени(шайби) 

за поемане на  сеизмичните натоварвания.  Физкултурният 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  стоманобетонови  пояси,  греди и  колони.  

Външните стени на полувкопания сутерен са бетонови с дебелина  45 см. 

Вътрешните разпределителни и носещи  зидарии  във всички  нива ,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  дебелина 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.  
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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. 

 

3. Конструкцията на сградата е осигурена за експлоатационно (полезно) 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 

стълбищата 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 проектирането  „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 натоварване 1,3, т.е. изчислителното 

натоварване е 3,90 kN/m2 (390 кг/м2). 

 4 .Външните стени в сутерена са от бетон, а с тухлени зидарии от единични тухли на 

ВЦ-разтвор са изпълнени фасадните и вътрешните 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 външните фасадни стени, така и вътре в 

помещенията, в които облицовките по стени и подови настилки са повредени или 

разрушени. Необходимо е ремонтиране на инсталации. 

 

 5. Въпросът  за сеизмичната осигуреност на сградата е анализиран в конструктивния 

доклада. Сградата на училището е осигурена за земетръс 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 конструкцията на сградата  представлява пространствен 

скелет с добра устойчивост срещу вертикални и хоризонтални натоварвания и 

въздействия. 

При обследването се установи, че : 

- Сградата е сеизмично неосигурена , понеже е проектирана през 1956-1957г. ,въведена е 

в експлоатация през1958г. и не е в съответствие с НПССЗРот 1987г., съгласно 

допълнителна раз- поредба  §1, т. 3,4. 

-Налице са съществени изменения  в конструкциите на строежа  , защото   при 

обследването им се установи ,че тяхната носеща способност и  коравина , включително 

сеизмичната осигуреност  и дълготрайност ,са в съответствие  с изискванията на 

нормативните  актове, действащи  към момента на въвеждането им  в експлоатация , но 

са установени  дефекти (деформации и повреди) и предишни промени, свързани с 

нарушаване  на проектната им носеща  способност , коравина, дуктилност и 

дълготрайност , при спазване на  следните условия: 

1/  Извършените промени в експлоатационните условия и въздействия ,не могат  да 

се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната 

конструкция, без да се нарушават  нормативните изисквания към строежа. 

2/Промените в масата на строежа са незначителни(с не повече от 5%)  в сравнение  

със съществуващата маса на съответното етажно ниво. 

3/ Допълнително направени отвори  в неносещи стени , както и частично или пълно 

премахване на такива , не водят до същесвени промени (с не повече от 5%) в 
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изчислителната коравина, дуктилност, регулярност и функционалност на 

съществуващата строителна  конструкция. 

4/Настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировките, повреди от 

корозия,стареене и др.,отговарят на изискването за относителна неизменяемост (с не 

повече от 5%)на носещата способност,коравина и дуктилност на конструкцията. 

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.“СЛАТИНСКА” № 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. 

6. Констатираните конструктивни повреди  влошават експлоатационната сигурност и 

надеждност в учебното заведение. Необходимо е посочените по-горе участъци от 

конструкциите да бъдат усилени и укрепени  по проектни решения.ПРЕОБЛАДАВАТ   

стоманобетоновите елементи с ненарушени връзки , но се забелязват локални напуквания 

и обрушвания. 

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. 

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 сградата   е отрицателна и следва да се 

изпълняват специални  укрепващи и усилващи СМР по проектни решения  за повишаване  

сеизмичната 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 изискванията за носимоспособност, 

съгласно сегадействуващите нормативни документи и състоянието, в което се 

намира в момента носи риск относно поемане на  съответните натоварвания.  
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Налага се  укрепване 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.“СЛАТИНСКА” № 24 ; район 

СЛАТИНА гр.София е построена преди 44 год. 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 в доклада. Отстраняването на тези повреди и разрушения ще 

гарантират възстановяване на експлоатационната надеждност и носимоспособност на 

конструкцията на сградата в т.ч. и нейната сеизмична осигуреност. 

 

Част “Архитектурна”   

 Състоянието на училищната сграда към момента на обследването не 

удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за  

безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и 

топлосъхранение. Настъпили са повреди по елементите на конструкцията на сградата 

(пукнатини от различен характер и вид, подробно описани в Доклада от конструктивното 

обследване и оценка за състоянието на училището). Фасадната мазилка е напукана, на 

места обрушена, около водосточните тръби – опадала до основа. Отводняването на 

покривите е нарушено и е предпоставка за по-нанатъшното компрометиране на външните 

мазилки. Основен ремонт на покривите не е извършван, подменяни са отделни части от 

дървените елементи (ребра, неголеми участъци от дъсчената обшивка) и единични бройки 

керемиди. Инсталациите са стари и некачествено функциониращи. В много помещения в 

сутерена (вкл. и в кухненския тракт) се констатират обрушени, напукани и овлажнени 

мазилки; плесен, мухъл и т.н. Ограждащите 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 е частично 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. Изпълнена е 

рампа от ниво терен до главния вход на сградата и една тоалетни за инвалиди на първи 

етаж, оборудването на която обаче не е в съответствие с Наредбата. Липсва асансьор за 

достъп на инвалиди до всички нива на сградата, както и най-малко едно достъпно 

санитарно-хигиенно помещение на етаж. Изпълнената рампа е вече компрометирана – 

напукани стенички и подова настилка, две от водосточните тръби се изливат директно 

на рампата. 

 Не са изпълнени изискванията на Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Вратите на 

стълбището към сутерена, вратите на складовите помещения, както и капаците на 

отворите за достъп до подпокривното пространство не са пожароустойчиви, със 

съответната степен на огнеустойчивост. На всеки етаж само единият от коридорите на 

основната сграда е отделен от фоайето със стълбището посредством алуминиеви 

двукрили врати, които обаче са летящи, без автомати за самозатваряне. Някои от 

класните стаи и кабинети са с дървени горими облицовки по стените (дървена ламперия), 

които не са третирани с огнезащитни състави.  

 Вътрешни покрития по стени и тавани: в част от сутеренните помещения не е 

изпълнявана мазилка (стените и таваните са на тухла и бетон, като по таваните се 

наблюдават участъци с оголена, ръждясала армировка).  

 



 

Технически паспорт от извършено обследване на  109   ОУ  “Христо Смирненски” 

   район “Слатина ”-Столична община 

12 

В голяма част от сутеренните помещения, вкл. и кухненските, мазилката е 

компрометирана – с нарушена структура, напукана, обрушена, на места опадала, със 

следи от течове от инсталации, овлажнени участъци (от проникване на повърхностни 

води в резултат на разбити настилки около сградата, неотводнени английски дворове или 

липса на такива и т.н.), плесен, мухъл и т.н. В надземните етажи стените и таваните са 

с варова/вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и латекс по тавани, а по стените – 

финишно покритие според предназначението на помещенията (латекс, цокъл от блажна 

боя, ламперия, фаянсова облицовка). На места се наблюдават пукнатини в мазилката от 

различен характер – хоризонтални, вертикални, паякообразни и т.н. (най-силно изразени 

при дилатационната фуга – поради неправилна обработка на фугата и по 

разпределителните стени на кухненските складове), подробно описани в Доклада от 

конструктивното обследване. По таваните на някои санитарни възли се наблюдават 

следи от течове около канализационните клонове. Компрометирани са стенните и 

тавански покрития във топлата връзка – подкожушена и овлажнена мазилката, със следи 

от плесен, най-вероятно поради течове от покрива, както и липса на отваряеми крила на 

дограмата и недостатъчна вентилация на коридора към физкултурния салон. В класните 

стаи, кабинети, администрация, физкултурен салон, етажни коридори и фоайета 

латексовото покритие и блажната боя по цокъла са периодически освежавани, но на места 

се наблюдават пукнатини (описани по-горе).  

- Ламперията в помещенията е стара, не е третирана с огнезащитни покрития. 

- Фаянсова облицовка – в санитарните възли в надземните етажи, разположени до 

основното стълбище, е нова, с добра визия. В съблекалните към физкултурния салон – от 

стария формат плочки 15/15 см, на места счупени и обрушени. Неприемливо е 

състоянието на фаянсовата облицовка в кухненския тракт и особено в санитарните 

възли в сутерена (практически неизползваеми). 

 Подови покрития:  

- Мозайка – по етажни фоайета и коридори, в столовата и кухненския тракт – на 

много места с пукнатини (подробно описани в доклада от конструктивното обследване); 

обрушвания по стъпалата на вътрешните стълбища, както и по стените на английските 

дворове и цветарниците. Мозайката в кухненския тракт освен това е захабена и 

амортизирана. 

- циментова замазка – захабена, остаряла и компрометирана, с нарушена структура 

от течове от инсталациите, липса на ремонти и т.н. 

- керамичните настилки – като цяло нови, с добър вид.  

- паркет – в някои помещения (напр. директорски кабинет) – в добър вид, поддържан; в 

някои класни стаи и кабинети – стар, амортизиран, с отворени фуги, периодически 

лакиран (в някои помещения –  дори в момента на огледа), без обаче да е предварително 

пренареждан, циклен и т.н.; в лекарския кабинет – боядисан с блажна боя. Във 

физкултурния салон – здрав, добре поддържан. 

- ламинат – нов, като цяло с добра визия, в някои помещения обаче (напр. канцелария) 

– некачествено положен, надут/надигнат, при преминаване пружинира. 

- линолеум – в помещенията в надземните етажи – запазен, в приемливо състояние, 

но положен върху неравна основа; в бюфета и в сутеренните помещения – стар, износен, 

закъсан, отлепен при снадките и т.н. 

Не навсякъде са монтирани преходни лайсни при контакта между различните видове 

настилки. 

 Дограма:  

– почти цялата фасадна дограма е подменена (по данни на персонала през 2007г.) с 

РVС прозорци със стъклопакет и AL врати и витрини – плътни и комбинация от плътна и 

остъклена част – към момента на обследването е в добро състояние.  
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Монолитните подпрозоречни первази обаче не са защитени с алуминиеви поли и в 

резултат на въздействието на атмосферните води е започнало обрушване на первазите. 

Коридорът в топлата връзка е затворен с плътна алуминиева дограма, без отваряеми 

крила, в резултат на което същият е без естествено осветление и вентилация. Изходът 

от топлата връзка към двора е през единична врата с недостатъчна ширина. Останали са 

неподменени старите плътни метални врати при входовете към столовата и към 

кухнята, както и единични бройки прозорци от първоначално монтираната еднокатна 

дървена дограма в сутерена. Старата амортизирана дограма е предпоставка за големи 

топлинни загуби през студените дни и голям коефициент на топлопреминаване.    

– вътрешна дограма  – в надземните етажи е почти изцяло сменена с нова, в добър 

вид – плътни или с частични остъклявания AL врати и нови дървени врати, монтирани на 

съществуващите дървени каси. При някои врати са останали старите дървени прагове. 

Частичните остъклявания по стените между класни стаи и коридори (за осветяване на 

коридорите) са от старата дървена дограма, но са здрави и запазени. Вътрешната 

дървена дограма в сутеренното ниво е амортизирана и в неприемлив вид – изметнати, 

обрушени и изгнили врати със счупен обков и т.н. 

 Покриви – цялостен ремонт на покривните не е правен. За последен път частичен 

ремонт е правен през 2009 – 2010г., като при скатния покрив са подменяни частично 

дървени елементи и са пренареждани и подменяни керемиди.  

По плоските покриви на топлата връзка и физкултурния салон е положена 

хидроизолационна мушама, която вече е остаряла, на места – нагъната, с некачествено 

залепване при снадките и т.н.; върху нея има остатъци/парчета хидроизолация, части от 

нарушената мълниезащитна мрежа, парчета ламарина, отпрана от бордовете и т.н. 

Мазилката по комина над топлата връзка е обрушена, опадала, оголена е тухлената 

зидария, който също е започнала да се руши. Обшивката от поцинкована ламарина по 

бордовете и козирките на плоските покриви е компрометирана – с ръждясали участъци, на 

места – липсваща. Отводняването на покривите е компрометирано. При последния 

ремонт са подменяни улуци и водосточни тръби, които обаче вече са компрометирани. 

Улуците на високата сграда са некачествено монтирани и водата подлизва между тях и 

челата на стрехите и ги омокря, в резултат на което по дъната на стрехите се 

наблюдават участъци с обрушена и опадала мазилка. Водосточните тръби, които на 

времето са били включени към хоризонталната канализация, в момента на места са 

изведени на повърхността и дъждовната вода се излива на терена в близост до 

сутеренните стени, на други места вертикалните спусъци са прекъснати във височина и 

водата се разлива по фасадите, което води до овлажняване, подкожушване и опадане на 

мазилката. На места тръбите са огънати, изкривени и смачкани. При топлата връзка 

водосточните тръби изобщо липсват и от улука водата се излива върху козирката, а от 

там – върху терена и в английския двор.  

Покривите са практически без топлоизолация. По таванската плоча на високото тяло по 

време на строителството е положен слой сгурия с d 10 – 12см, който поради дългият 

период на експлоатация, течове от покрива, движение на хора в подпокривното 

пространство при ремонти на покрива и т.н., е с нарушени експлоатационни качества 

(разпиляна, изветряла и пр.).  Достъп до покпокривните пространства на плоските 

покриви няма, поради което не може категорично да се каже по време на строителството 

полаган ли е някакъв топлоизолационен слой. 

 Външни покрития по стени: фасадните стени на сградата са от тухлена зидария, с 

дебелина 25см и 38см, без топлоизолация, измазани с вароциментова мазилка, която към 

момента на обследването на много места е напукана, подкожушена, обрушена, опадала, а 

нядъде и до основа (оголена е тухлената зидария, която в последствие е замазвана 

допълнително). 
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 Около водосточните тръби мазилката е изцяло компрометирана. С нарушена структура 

и опадала в някои участъци е мазилката и по дъната на стрехите, най-вече при северната 

фасада на високото тяло (в резултат на некачествен монтаж на улуците и нарушено 

отводняване на покрива), както и при козирките над входовете. Подпрозоречните 

монолитни первази са с обрушвания. Обрушвания и пукнатини има и по бучардата по 

цоклите. Причините за това състояние на външните ограждащи стени на сградата са 

комплексни – неизвършвани външни ремонти; износени строителни материали от 

дългата експлоатация и атмосферните влияния; частични и недостатъчни РСМР по 

покривите, липсващи участъци от водосточни тръби и т.н. 

 Стълбищни парапети – на основното вътрешно стълбище – плътни, с дървена 

ръкохватка, но с недостатъчна височина (<1,10 м). Върху ръкохватките са монтирани 

допълнителни дървени топчета с цел възпрепятстване пързалянето по парапета, които 

на места липсват. На външното стълбище към лекарския кабинет – ажурен метален 

парапет с вертикално членене, но с голям просвет между отделните елементи. 

 Прозорците на стълбището са с нисък подпрозоречен парапет(<0,90 м); 

 Английски дворове – запълнени с боклуци, непочистени, неотводнени; на места 

потънали, с недостатъчна височина на стеничките над ниво терен, което е предпоставка 

за проникване на дъждовна вода в тях, а от там – и за овлажняване на сутеренните стени. 

На места стените на английските дворове са с обрушвания. Пред прозорците на 

абонатната станция практически няма оформени английски дворове, а долният ръб на 

прозорците е под ниво терен и водата директно се стъча вътре по стените на 

помещението. Металните решетки на английските дворове са ръждясали, на места 

разместени и изкривени. На английския двор за зареждане на кухнята липсва предпазен 

парапет. 

Заключение: През периода на експлоатацията са правени малки частични и 

недостатъчни, преди всичко вътрешни ремонти –  подмяна на фасадна и на  вътрешна 

дограма; частични ремонтни работи в отделни помещения (нови настилки и облицовки в 

санитарни възли, ламинат в единични бройки помещения, освежаване на бои и др.); 

частични и недостатъчни ремонти по покриви и др.  

Администрацията на училището полага усилия за поддържане на нормални и 

хигиенични условия за провеждане на учебния процес, но има проявени повреди по 

конструктивни елементи; по подови, стенни и тавански покрития в помещенията; по 

фасадните стени; по покривите; разбити и практически неизползваеми помещения в 

сутерена, както и недобре или изобщо нефункциониращи инсталации, които са влошили 

условията за нормална експлоатация в учебното заведение. 

 

Сградата е в експлоатация повече от 50 години, без да е извършван основен 

ремонт и се нуждае от цялостна и последователна ревизия и ремонт на 

конструктивни елементи, 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 изцяло 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 и на Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, като за целта бъдат изготвени и 

одобрени инвестиционни проекти. 

 С разработването на проектите би могло да се потърси и ново решение по 

отношение функционалното предназначение на неизползваемите в момента помещения в 

сутерена (тотално разбити, с отпадъци и т.н.). 
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Част “Отопление  и  вентилация”   

Температурите на помещенията не отговарят на  Наредба 15/28.07.2005г.  на  МРРБ и 

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  

Състоянието на отоплителната система не е  добро , което се изразяват в следното: 

Водоразпределителя и водосъбирателя са с нарушена изолация. Спирателната арматура 

/щранг вентилите/ са ръждясали и не може да се осъществява никакво регулиране с тях. 

Изолацията на места на  разпределителната мрежа  е компроментирана, част от 

разпрезделителната мрежа е в лошо състояние. Има кородирали вертикални щрангове. 

Отоплителните  тела не са в добро състояние.  

Вентилацията на санитарните помещения е естествена, само на физкултурния салон са 

монтирани два вентиратора за принудително вентилиране. 

 
Част “В и К” 

При направеното обследване се установи, че ВиК мрежата не е ремонтирана от дълги 

години.  Старите , поцинковани тръби са корозирали , съществува опасност от аварии. 

Влошено е качеството на подаваната питейна вода.  Преди месеци е подменено , поради 

авария, сградното водопроводно отклонение до водомерния възел с полиетиленови тръби. 

При направения ремонт на санитарните възли са сменени  фаянсовите  плочки  без да са 

подменени водопроводните разводки . В повечето санитарни възли  на мивките е  

предвидена само канелка за измиване със студена вода . 

Тоалетната , предназначена за ползване от хора с увреждания не отговаря на 

нормативните  изисквания. 

          В абонатната станция няма сифон за отводняване при авария. 

Сградната канализацията е в лошо експлоатационно  състояние .многото течове, водят 

до образуване на влага и плесен, което поражда благоприятна среда за развитие на 

инфекции и влошава санитарно- хигиенните условия. 

Аварийно са подменяни участъци от вертикалните канализационни клонове ,но като цяло 

инсталацията не е ремонтирана. 

Хоризонталните участъци под плочата в сутерена  са  от каменинови тръби ,които по 

данни на ръководството са обследвани с камера и е установено , че същите са напукани и 

износени . През пуктнатините , при обилни дъждове се наводнява сутерена.   

Ревизионните шахти са с недобре уплътнени капаци и през тях  проникват миризми на 

цялото ниво и, а също така и плъхове и хлебарки. 

Неизправните водосточни тръби са причина за  слягане на недобре уплътнен 

обратен насип около  външните стени на сградата, тъй като  водата се излива върху 

стените и влиза през  пукнатините  между тротоарите и сутеренните стени. 

 Тръбите са стари , разместени , смачкани в по- голямата си част.Тъй като 

хоризонталната канализация се запушва водосточните тръби са извадени и оставени да 

се изливат открито ,което е причинило влага по фасадите и поява на плесен и мухъл на 

сутеренно ниво.  

Английските дворове и стълбищни площадки съм подземния етаж са със запушени, 

нефункциониращи подови сифони, пълни с боклуци. 

Санитарният фаянс   е замърсен , изпочупен и дори на места  липсващ ,което не     

позволява поддържанне на добра хигиена на децата и качествена дезинфекция при 

почиставнето.                             

 

Част “Електроинсталации” 

Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативи, 

амортизирани са и се нуждаят от подмяна.  
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Необходима е цялостна подмяна на осветителната и силовите инсталации, и на 

по – голямата част от осветителните тела. 

 

Част “Вертикална планировка” 

 Асфалтовите настилки извън игрището са напукани, тревясали , неравни и опасни.  

 Подпорните стенички са се “отцепили” и има опасност от тяхното срутване.  

 Английските дворове са пълни с боклуци и не се отводняват ,както и подхода към 

сутеренно ниво. 

 Тротоарните настилки са с изпочупени плочки, пропаднали и липсващи бордюри и 

бетонни ивици. Наклоните на настилките не позволяват оттичането на повърхностните 

води извън основите на сградата . 

 Зелените площи са неподдържани и занемарени. 

 Оградата е пропаднала и  с наклонена плътна част. 

 Не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания  

Част “Пожарна и аварийна безопасност” 

1.Създадена е организация за осигуряване пожарната безопасност на сградата. 

2.Осигурени са достатъчно евакуационни изходи, но част от тях са затворени и не могат 

да се ползват   

3.Поставени са  схеми за евакуация с обозначени евакуационни пътища, разположение на 

електрическите табла и противопожарните уреди. 

4.Пътищата за евакуация са обозначени със знаци и евакуационни осветителни тела. 

6.Сградата е без изградени оповестителна и пожароизвестителни системи, въпреки 

изискванията на противопожарните норми. 

Част “Санитарно – хигиенни изисквания” 
1. Старата, неподменена, водопроводна инсталация оказва отрицателно влияние върху 

качеството на питейната вода. 

2. Осветлението в голяма част от стаите не е подходящо за учебен процес. 

3.  Напуканите настилки в коридорите и санитарните възли не позволяват поддържане 

на здравословна среда. 

 4.Влагата и плесента създават нездраводловна среда за обитаващите сградата.  

В заключение: Сградата е в незадоволително състояние  по отношение на санитарно–

хигиенните норми. Предложените мерки по другите специалности ще доведат до  

удовлетворяване на  санитарните изисквания. 

 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

строежа 
/  в съответствие  със съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ и график за 

изпълнение на неотложните мерки/ 

  

Част “Конструктивна” 

Предлаганите ремонтно-възстановителни работи са съобразени с характера, вида 

и причините на проявените повреди в сградата на училището.  

Те се отнасят за следното : 

 1. Укрепване напуканите вътрешни разпределителни  стени в складовете към 

кухненския блок по проектни решения  

 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. 
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 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. 

 4.Ремонт на  бордове, корнизи, козерки , стрехи и др. по фасади.  

 5.Почистване и обработка на деформационните фуги  и укрепване и усилване на 

повредените конструктивни елементи около тях. 

 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, отводнителната  , електро 
и ОВ- инсталации; 
 Изпълнението на работите по усилването, укрепването и възстановяването да се 
извърши по проектни решения, като  се изготви и количествена сметка за СМР. 
  
Част “Архитектурна”  

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

възстановителни и др. видове работи е необходимо да бъдат изпълнени мерките по 

конструктивното осигуряване на сградата, описани в Доклада за резултатите от 

конструктивното обследване и оценка на състоянието на сградата.  

2. Сградата да се приведе изцяло 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 – цялостен ремонт на външната рампа; подходящо и в съответствие с 

изискванията на Наредбата оборудване на изградената тоалетна за инвалиди на първи 

етаж; осигуряване на достъп на инвалиди до всички етажни нива и на най-малко един 

достъпен санитарен възел на етаж); 

  Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар – отделяне на етажните коридори от фоайето със 

стълбището посредством димоуплътнени, самозатварящи се врати, отварящи се по 

посока на евакуацията; отделяне на стълбището към сутерена и на складовите 

помещения с противопожарни врати с необходимата степен на огнеустойчивост; стенни 

покрития в помещенията с  необходимия клас по реакция на огън и т.н.).  

Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна 

документация. 

3. Да се възстановят (изградят наново) санитарните възли на първи етаж в дясно от 

стълбището (които към момента са преустроени в кабинет домакин), по проектно 

решение, с което да се предвиди кабинет домакин на друго място и се потърси подходящо 

място / помещение за библиотеката (в момента – обособена чрез преграждане на част от 

коридора на първи етаж – крайно недостатъчно като площ помещение). 

4. 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 
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сградата, след подмяна на инсталациите и след извършване на основен ремонт на 

покривите, подмяна на водосточни тръби, ремонт на тротоарните настилки около 

сградата и на английските дворове и т.н.  

 

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

дилатационните фуги да се обработят, съгласно препоръките от конструктивното 

обследване; 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 нова мазилка/шпакловка и финишно покритие съобразно 

предназначението на помещенията). В сутеренните помещения е препоръчително 

третиране с препарати против мухъл и плесен, а по ограждащите външни стени – 

хидроизолационна обмазка. 

5. Да се възстановят разрушените външни стъпала и входни площадки, след което по 

тях да се изпълни настилка от подходящ за външни условия материал, непозволяваща 

подхлъзване.  

6. Да се извърши основен ремонт на скатния покрив, като се разкрие и ревизира 

покривната конструкция и при необходимост се подменят компрометирани дървени 

елементи от нея, след което върху дъсчена обшивка се положи подкеремидена мушама и 

покритие от керамични керемиди. 

7. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени, покриви, 

тавани на неотопляем сутерен, сутеренни стени) с материали и параметри, в 

съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.   

8. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, 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. Дилатационната фуга да се почисти и обработи, съгласно доклада от 

конструктивното обследване. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с 

негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, талица 7.1 он 

Наредба № з-1971/29.10. 2009г.  

След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени, да се изпълнят 

тераколови шпакловки с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш от минерална 

мазилка. По ограждащите сутеренни стени  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 предпазващ топлоизолационната система цокъл от плочки, мозаечна 

водоотблъскваща мазилка или др. подходящ материал.   

Преди полагането на предвидената в ЕСМ топлоизолацията от минерална вата по 

таванската плоча при скатния покрив, да се изчистят остатъците от насипна сгурия, 

парчета тухли, керемиди и др. материали и боклуци. 

Върху външната топлоизолационна система от ХРS по плоския покрив да се изпълни 

защитна армирана циментова замазка, а след това – хидроизолационна система. Ако 

хидроизолацията е рулонна, препоръчително е финишния хидроизолационен слой да  бъде 

защитен от слънчевите лъчи и атмосферни влияния посредством интегрирана минерална 

посипка, боядисване със сребърен феролит или др. подходящ начин.   
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При преходите между по-ниска и по-висока част да се изпълни обшивка от поцинкована 

ламарина с минимална височина 50см, която да предпазва стените от омокряне. 

Да се ревизират и подменят компрометираните улуци и ламаринени обшивки. 

Водосточните тръби също да се подменят и се включат към хоризонталната 

канализация. Препоръчително е да се предвидят мерки против обледеняването на 

водосточните тръби. Да се хидроизолират и отваднят козирките над входовете. 

По таваните на неотопляемите сутеренни помещения (разположени  под отопляеми 

помещения), преди монтиране на топлоизолационните плоскости, да се обърне внимание 

на участъците с оголена армировка – същата да се почисти основно от ръжда и се 

третира със антикорозионен грунд, след което да се изпълни нова мазилка по тавана. 

След монтирането на топлоизолацията, да се изпълни тераколова шпакловка с 

интегрирана стъклофибърна мрежа и подходяща боя. 

9. Да се подмени старата фасадна дограма (останали единични бройки дървени прозорци 

и метални врати) с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ. Да се 

преработи външната дограма на коридора в топлата връзка, с цел осигуряване нормално 

осветление и проветряване, както и врата с достатъчна ширина. 

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

на обръщането с  ЕРS да се защитят с AL подпрозоречни поли, облицовка с плочки или по 

друг подходящ начин. 

11. Да се подмени компрометираната вътрешна дограма (най-вече в сутерена).  

12. Стълбищните парапети на вътрешното стълбище да се корегират по отношение 

височината си (чрез допълнителна ръкохватка или по др. начин), така че да 

съответстват на БДС 8267–86 “Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. 

Основни изисквания” и на Нормите за проектиране на училищни сгради. Да се преработи 

парапета на външното стълбище към лекарския кабинет (по отношение отстоянията 

между вертикалните елементи), така че също да съответства на стандарта. 

Английският двор с външното стълбище за зареждане на кухнята да се обезопаси с 

подходящ парапет. 

13. Прозорците на стълбището с нисък подпрозоречен парапет да се обезопасят с 

предпазен парапет, решетка или др. 

14. Английските дворове да се почистят от боклуци и се осигури безпроблемното им 

отводняване. Да се възстановят обрушените им стени, а там където са много ниски – да 

се надзидат, така, че да се препятства изливането на повърхностните води в тях. 

Металните решетки да се почистят от ръжда, грундират и боядисат, а където е 

необходимо – да се монтират нови. Да се изградят английски дворове пред прозорците на 

абонатната станция. 

15. Дървените горими облицовки (ламперии) в единични бройки учебни помещения и 

кабинети да се защитят допълнително със състави, осигуряващи клас по реакция на огън 

С (трудногорими) или да се демонтират, след което стените да се шпакловат и боядисат 

с латекс или се изпълни предстенна обшивка от гипсокартон и латекс.  

16. Компрометираните дървени решетки на радиаторите във физкултурния салон да се 

подменят. 

17. Старият масивен паркет да се изцикли и лакира, като преди това, където е 

необходимо, се пренареди.  

18. В помещенията с настилка от линолеум, същият да се отстрани и се изпълни нова 

настилка, в съответствие с предназначението на помещенията (ламинат, теракот и 

т.н.). 
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19. Да се ремонтира некачествено положения ламинат в някои помещения. 

20. След ремонт на ВиК инсталациите, да се възстановят стенните облицовки и подови 

настилки в санитарните възли и се подмени старото оборудване (санитарен фаянс, 

батерии и т.н.).  

21. Напуканите участъци от монолитна мозайка по етажните фоайета и коридори да се 

възстановят (изрязване и очукване на напукания участък, почистване, обезпрашаване и 

изпълнение на нова настилка, с оформени работни фуги), след което мозайката да се 

претърка машинно и да се третира с дълбокопроникващи почистващи и импрегниращи 

препарати. При дилатационната фута да се предвиди лайсна за оформянето й. По 

проектно решение на места (в някои помещения) може да се изпълни нова настилка от 

плочки, като в този случай съществуващата монолитна мозайка може да послужи за 

основа на новата настилка, като преди това се обработят пукнатините. Ако се вземе 

решение за изпълнение на нова настилка по стълбищата, същата трябва да е от 

материал, осигурен против подхлъзване. Препоръчително е в кухненския тракт и 

столовата да се изпълни нова настилка от плочки. 

22. При преходите между отделните видове настилки да се монтират лайсни. 

23. Препоръчително е да се потърси ново решение по отношение функционалното 

предназначение на неизползваемите в момента сутеренни помещения, като за целта се 

разработят и одобрят необходимите проекти (помещенията биха могли да се ползват 

като складове, работилници, помещения за персонала със съответните санитарни възли 

и т.н.). Неизползваемите в момента площи в сутерена да се изчистят от натрупан 

инвентар и др. непотребни вещи и боклуци и се изпълни нова подова замазка, а стените и 

таваните се обработят както е описано в предишните точки. Ако тези помещения ще се 

ползват като складови, на база изготвен и одобрен проект, вратите им да бъдат с 

необходимата степен на огнеустойчивост. 

 
Част “Отопление и вентилация”  

Необходима е реконструкция на ВОИ , тъй като   е неефективна при сегашното си 
състояние, а именно : 

- Демонтаж на съществуващи радиатори, и разпределителни тръбопроводи в сградта. 
Доставка и монтаж на нови радиатори, и тръбопроводи, вкл необходимите фитинги и др. 
материали; 

- Демонтаж на водосъбирателен и водоразпределителен колектори и разпределителни 
тръбопроводи в абонатната станция и сутерена на сградата. Доставка и монтаж на 
водосъбирателен и водоразпределителен колектори и разпределителни тръбопроводи, 
арматура, вкл. топлоизолация; 

- Доставка и монтаж на топлоизолация на БГВ разпределителна тръбна мрежа. 

- Проверка и настройка на контролната система за управление на топлодаването; 

За привеждане на годишния разход на енергия за отопление в съответствие с еталонния е 
необходимо : 

a. Намаляване на коефициента на топлопреминаване през неподменената метална 
дограма чрез топлинно изолиране, посредством топлинно изолиране, от вътрешната 
страна, на съществуващите метални врати на столовата и кухнята (3.7 m2) с минерална 
вата с коефициент на топлопроводност λ=0.039 W/mK и d = 2.0 cm; 
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b. Намаляване на коефициента на топлопреминаване през външните стени чрез 
топлинно изолиране чрез доставка и монтаж на 1325 m2  EPS с коефициент на 
топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 8 cm, от външната страна по съответните фасади 
на външните стени Тип 1 и Тип 2. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява 
външна мазилка.  

c. Намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрива чрез топлинно изолиране 
а именно чрез: 

 Доставка и монтаж, от външната страна на таванската плоча на покрив Тип 1, на 762 
m2  минерална вата с коефициент на топлопроводност λ = 0.039 W/mK и d = 8 cm. 

i.Доставка и монтаж, от външната страна на покривната плоча на покрив Тип 2, на 136 m2  
XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 8 cm. След монтажа на 
топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолация. 

ii.Доставка и монтаж, от външната страна на покривната плоча на покрив Тип 3, на 148 m2  
XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтажа на 
топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолация 

4. Намаляване на коефициента на топлопреминаване през пода на сградата чрез топлинно 
изолиране, а именно чрез: 

 Доставка и монтаж  на тавана на сутерена на под Тип 1 на 618 m2  XPS с коефициент на 
топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 2 cm. 

 Доставка и монтаж на 95 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 
8 cm, от външната страна на стените на сутерена на под Тип 1, граничещи с външен 
въздух. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява мозаечна мазилка 

 Доставка и монтаж на 89 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 
8 cm, от външната страна на стените на сутерена на под Тип 2, граничещи с външен 
въздух. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява мозаечна мазилка. 

Част “Електроинсталации”  

1. Осветителната инсталация се нуждае от основен ремонт – да се подменят 

 захранващите проводници с нови, със сечение 3х1,5мм², скрито навсякъде.  

2. Инсталацията за контактите също е изпълнена по старите норми – с  

 проводници със сечение 2х2,5мм². Необходимо е да се подменят захранващите линии с 

трижилни проводници 3х4мм², а за контакните излази с трижилни проводници 3х2,5мм² - 

третият проводник е предназначен за защитно заземяване. 

3. Да се подмени силовата ел. инсталация за технологичните съоръжения. 

4. Да се подменят осветителните тела с ЛНЖ с нови, енергоспестяващи. 

5. Там, където е необходимо ел. ключове и контакти да се подменят с нови. 

6. Да се доизгради инсталацията за евакуационното осветление. 

7. Да се направи частичен ремонт на мълниезащитната инсталация.  

8. Да се направи основен ремонт на ГРТ и ел. подтабла, където е необходимо да 

 се монтират дефектно – токови защити. 

9. Да се поставят схеми на таблата, а като цяло да се направят актуални 

 чертежи и схеми на всички електрически инсталации. 

Част “В и К ”  

1. Да се подмени водопроводната инсталация изцяло 

2. Да се проектира и изпълни водопроводна мрежа за топла и циркулационна вода 

3. Да се положи изолация на подменените хоризонтални участъци 

4. Да се монтират спестяващи разхода на вода смесителни батерии и тоалетни казани 

5. Да се  подмени  хоризонталната част на канализационната инсталация на ниво 

сутерен и да се изградят нови РШ . 

6. Да се  монтират ПС с клапи против миризми  

7. Да се подмени стария , замърсен санитарен  фаянс 
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8. Водосточните тръби да се свържат или в площадков канал или към сградната 

канализация ,за да не се изливат открито по терена 

9. Да се реши отводняването на пространството около сградата и на  двора 

10. Да се рекордират ревизионните шахти спрямо терена 

Част “Пожарна и аварийна безопасност” 

1. За складовите помещения, следва да се монтират противопожарни врати със степен 

на огнеустойчивост ЕІ 90 минути /чл.490, ал.1 /      

2. Да се монтират димоуплътнени врати с брави антипаник на стълбищната клетка 

3. Стъклата да се осигурят срещу разпадане при разчупване. 

4. Тъй като броят на хората в сградата надвишава 100 човека, съгласно чл.56, ал.1 е 

необходимо да се изгради оповестителна система.  

5. Да се ревизират   ръчните  пожарогасители и кофпомпи  

6. Да се отворят всички евакуационни изходи. 

Част “Санитарно – хигиенни изисквания” 

1. Да се монтират слънцезащитни устройства на всички прозорци  към учебните стаи с 

изложение юг, югозапад и запад 

2. Да се ремонтират санитарните възли и помещенията  като се подменят настилки  и 

облицовки  

3. Да се подмени осветлението с подходящо за учебен процес. 

4. Кабинетите  и физкултурния салон да се ремонтират,така ,че да се създаде хигиенична 

и здравословна среда за учениците .  

Част “Вертикална планировка” 

1. Да се извърши  цялостна подмяна на настилките   на двора на училището  

2. Да се предвидят допълнителни  спортните съоръжения  

3. Да се възстановят стълбите  за безопасното им ползване.    

4. Да се осигури достъпна среда  

5. Да се ремонтират наклонените подпорни  стенички,  като се демонтират и вкопаят 

по- дълбоко. 

6. Да се извършва текуща поддръжка на тревните площи. 

7. Да се обособят зони за отдих.  

График за изпълнение на препоръките от доклада се съхранява от Възложителя. 

 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство 

и реконструкция на строежа .......................................................................................................  

 

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа – до края на 2012 г. 

 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа  :  

 

конструкции до края на 2013 

инсталации – 2013- 2014 г. 

енергийна ефективност 2013 – 2015 г. . 

 

Част В  

“Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно: 

 

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или 

умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на 

елементи и др.) на носещите елементи: стени,  греди, плочи и др. 
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2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която 

води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. 

чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата . 

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 

опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи 

предмети от покрива или фасадата и др. 

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации .  

 

Съставили : 

 

  арх.Гладиола Йорданова Кунин – част “ Архитектурна “           ......................  

  

 инж. Василка Ташева Зидарова    – част “ Конструктивна “      ......................  

  

 инж. Мартин Димитров Богоев  – част “ Отопление”                ...................... 

 

  инж.Правда Иванова Младенова – част “ В и К “                           ...................... 

  

  инж.Милчо Стоянов Милушев  – част “ Ел  “                                 .......................  

 

инж. Иван Кирилов Бачев -   част “Пожарна безопасност”           ........................  

 

проф.д-р Мария Иванова Чучкова  

-  част “Санитарно – хигиенни изисквания”                                   ......................  

 

 

 

Управител на 

“ ВМЛ- консулт “ ЕООД:               ...........................                                                                                                                                                   

/ инж.Владимир Петков  / 
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