
 
КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ 

 
ОБЕКТ: „31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул.”Гео Милев” N.2 – район „Слатина”, 
София 
 

I.Фактическо състояние. 
  
 Сградата на „31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул.”Гео Милев” N.2 – район 
„Слатина”, София понастоящем сградата се ползва и функционира съгласно 
предназначението си за училище.  
   
 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. 
 

• Блок  Основно Учебен Корпус  ▪  
 
 

• Физкултурен салон                  ▪   
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      ▪  
 
 Конструктивни преустройства в сградата не са извършвани. Този факт бе 
установен от Администрацията на училището и в резултат на проучване по време 
на обследването. 
 
/Виж Приложение 1, Снимков материал/. 
.......................................................................................................................................... 

Обследването е извършено на следните етапи: 
Етап 1./ Проверка на наличната проектна документация; 
Етап 2./ Обследване на носещата конструкция за установяване 

геометричните размери на сградата като цяло и на местоположението на 
характерни конструктивни елементи.  

Етап 3./ Определяне на механичните характеристики на вложените 
материали – бетон и стомана.  

Етап 4./ Установяване на наличие на повреди, провисвания, пукнатини и 
други дефекти в конструкцията; 

Етап 5./Оценка, препоръки и заключение. 
.......................................................................................................................................... 

 
•ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 1./ Проверка на наличната проектна 

документация. 
При извършване на обследването не бе констатирано наличие на проектна 

документация по  части: „Архитектура” и „Конструктивна”. Има наличие на 
частични чертежи по „Ел.” част. 

 
/Виж Приложение 2, Графичен материал/. 

  
  1.2./. Не са налице актове за приемане на строително-монтажните 
работи за основната сграда.  
  

•ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 2./  Обследване на носещата конструкция за 
установяване геометричните размери на сградата като цяло и на 
местоположението на характерни конструктивни елементи.  
.......................................................................................................................................... 

 
Сградата се състои от Сутерен със светла височина 2.52м, Партерен етаж – 

3.47м, Първи етаж – ≈3.47м, Втори етаж – ≈3.50м, трети етаж – ≈3.47м.  
 
При обследването се установи следното: 
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2.1.// 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.  
 

2.2.//● Антисеизмична устойчивост.  
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.  
Приложение 2, Графичен материал/. 
2.3.// При конструктивното обследване не са констатирани конструктивни 

пукнатини, провисвания или други дефекти в резултат на минали земетресения 
или други натоварвания. 
 
А. ОСНОВНА СГРАДА
СУТЕРЕН:  
• Течове по Сутеренна стена в отделни участъци. 
• Общо техническо състояние – добро. 
●В Сутеренните помещения липсват прониквания на влага от подпочвени и 
повърхностни води, т.е. няма влияние на води вурху конструктивни елементи.  

▪    
Рамери на ст.б.греди в Сутерен 25/40см без плочата. Характерни ст.б. колони 
30/90см. Не са констатирани провисвания, пукнатини и други дефекти. 
ПАРТЕР ЕТАЖ: 
• Общо техническо състояние – добро. 

▪    
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▪    
 
ПЪРВИ ЕТАЖ: 
• Общо техническо състояние – много добро. 

▪    
 
ВТОРИ ЕТАЖ: 
• Общо техническо състояние – добро. 

▪      
 

▪    
Във Фоайе касетирана покривна конструкция с растер 2.00/2.00м. В добро 
техническо състояние. 
Типова класна стая с размери в план 8.20м/5.73м. Светла височина 3.50м. 
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ТРЕТИ ЕТАЖ: 
• Общо техническо състояние – добро. 
 

▪     
Стаи в етажа с гредова таванска конструкция – напречни греди 30/35см без 
плочата. Размер на типова класна стая 10.60м/5.77м. 
Фоайе-касетирана подова конструкция над Фоайе с растер 2.00/2.00м. 

▪  Фоайе 
 
ПОКРИВ: 
• Общо техническо състояние – добро. 
Не са констатирани провисвания, депланации или недопустими пукнатини в 
дървесината. 

▪     
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▪      
Светла височина на покривната конструкция 5.25м. 
 
2.3./ ВТОРО ТЯЛО. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 
 
2.3.1./ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 
• Добро състояние 

▪     
Размери в план дължина 18.25м/8.96м. Напречни ст.б. рамки осово през 2.50м. 
Светла височина в средата на напречните рамки равна на 5.44м до ст.б. плоча, и 
при крайните колони /стойки/ 5.18м. 
 

2.3.1.// Тип на конструкцията на сградата като цяло – монолитна 
стоманобетонна конструкция с носещи ст.б. напречни рамки и покривна ст.б. 
плоча.  

2.3.2//● Антисеизмична устойчивост.  
Антисеизмичната устойчивост се осигурява в надлъжно направление – 

посредством надлъжни ст.б. рамки /ст.б. колони, греди и покривна плоча/, 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.  
Приложение 2, Графичен материал/. 
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2.4.// При конструктивното обследване не са констатирани конструктивни 
пукнатини, провисвания или други дефекти в резултат на минали земетресения 
или други натоварвания. 

 
2.5.// ● Преустройства.  
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. 

 
2.5.// ● Нови инвестиционни намерензани със засягане на 

конструкцията.  
 
Не са констатирани нови инвестиционни намерения. 
 
● Реалното изпълнение на  фундаментите на сградата като цяло /и на всеко 

тяло поотделно/ не е установено тъй като затова е необходимо изкопаване на 
шурфове и други специализирани измервания, които не са в обсега на 
настоящето обследване.  
.......................................................................................................................................... 
 

•Изпълнение По Етап 3./ Определяне на механичните характеристики на 
вложените материали – бетон и стомана. 

Вероятната якост е определена по безразрушителен метод, основаващ се на 
измерване на еластичния отскок на склерометър ти „Шмидт N”, съгласно 
изискванията на БДС EN 12504-1 (БДС 3816-84) „Изпитване на бетон в 
конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне големината на 
отскока”. С оглед достовеност на резултатите и за улеснение на работата са 
подбрани участъци в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, 
сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. За всеки 
обследван участък е избрано поле с площ 100-150 см2, като за всяко поле са 
нанесени минимум десет удара и измерени съответно толкова отскоци на уреда. 
Средно аритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци 
(Nср) е показател за средната вероятна якост на натиск (Rs). Вероятната якост на 
натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост на натиск (Rs) с 
коефициент на възраст и коефициент на съгласуване, определен въз основа на 
разрушително изпитване на подобни бетони на подобна възраст. Статистическата 
оценка на получената е извършена съгласно изискванията на БДС EN 
13791:2007/NA:2011 “Оценяване на якостта на бетона на място в конструкции и 
готови бетонни елементи. Националното приложение (NA) и БДС EN 206-1/NA 
„Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. 
НАционалното приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002”.  

Табл.1 
 

Точка 
 
 

          № 

Среден 
отскок 

 
           % 

Корекция 
за 

положени
е на 
уреда 

% 

Коригира
н отскок

 
% 

Вероятна 
якост на 
натиск 

   МПа 

1 2 3 4 6 
СтБ плоча , 
Сутерен, т.1 

32,0 верт. 27,5 17,2
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Поле 1 
СтБ плоча , 
Сутерен, т.2 
Поле 1 

36,2 верт. 32,2 24,7

СтБ плоча , 
Сутерен, т.1 
Поле 2 

39,5 верт. 35,6 25,3

СтБ плоча , 
Сутерен, т.1 
Поле 3 

32,5 верт. 28,1 18,2

     
СтБ Стена , 
Сутерен, т.1 
 

27,2 хор. 27,2 16,7

         
                • Оценката за основна сграда на  носеща конструкция е направена въз 
основа минималната стойност, като резултатите в масовия случай са с 
минимална  стойност. Тя задоволява изискването на БДС 9673-84 за бетон клас В 
12.5.  
.......................................................................................................................................... 
              

•ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 4./ Установяване на повреди, провисвания, 
пукнатини и дефекти в конструкцията. 

------------------------------------------------- 
При извършения подробен оглед бяха констатирани следните проблеми 

като цяло и в отделни участъци от сградата както следва: 
 
/ Виж по-долу 2./ Относно констатирани локални проблеми в 

конструкцията: /  
.......................................................................................................................................... 

 
5.1./ Констатирани дефектирали участъци от основната сграда. 
 
------------------------------------------------- 
 
•ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 6./ Оценка, препоръки и заключение. 
 

В резултат на извършеното обследване   се налага следното: 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

 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. 
 
Действащи нормативни актове за периода на построяване: 
 “Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 
13.ІІ.1964 г.  
• Земетръсни натоварвания съгласно  „Правилник за строителство в 
земетръсни райони” 1964 г. 
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- Сградата попада в района на София  със VIII  степен и Кс=0.067.  Не се 
отчита коефициент на реагиране. 

• В основната сграда като цяло не са констатирани признаци за 
повреди от недостатъчна антисеизмична устойчивост.  

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 
- ниво на информация KL1 и 2 

 
 Независимо от наличието на отделни проблемни участъци описани по-горе 
в настоящият момент не се налага цялостно преизчисляване и усилване на 
конструкциите на отделните блокове за сеизмични въздействия. 
 
 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.  

 
• 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 
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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 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. 
Вид и местоположение: 

 

▪       
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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. 

Вид и местоположение: 
 

▪      
 

▪     
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 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. 
Вид и местоположение:  
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▪  
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 9. При прехода към Физкултурен салон има констатирани 

хоризонтални пукнатини. 
 
Причини: Вероятно от хоризонтални възсействия. 

Вид и местоположение:  
 
 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/.  
.......................................................................................................................................... 

Приложения: 
 
1./Приложение 1 – Снимков материал 
2./Приложение 2 – Графичен материал 
3./Приложение 3 – Технология за обработка и възстановяване на бетонни 

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

 
Експерт с ППП: 
 
/инж.Г.Кордов/ 

      
Дата: м.09.2014г. 
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