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КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ 
 
 
 
 

От инж. Боян Дерибеев 

 
 

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

     1.1. Констативна част  
                Представеното  Конструктивно становище е изготвена по искане на Възложителя 

„Министерство на регионалното развитие, дирекция – „Обновяване на жилищни сгради", и 

„Европейски фонд за регионално развитие”.  

               Предложено и одобрено към него Техническо задание за проектиране на жилищна сграда за 

обновяване по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със 

следния административен адрес: гр. София рaйон "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. 

№  410-31ПМ-130-282 на СФПИОЕЕ, както и Договор за изпълнение на О.П с Дружество по ЗЗД 

„ТСД ГРУП”. 

              След  направените проучвания и възможности на жилищния блок в поземления имот, 

съобразно предписанията в конструктивното обследване и конкретно описани в съставения 

Технически паспорт на сградата. Направен е преглед на разработения проект по част „Архитектура“ 

съобразен с прилаганите енергоспестяващи мерки предписани, след обследването на сградата по 

енергийна ефективност. Съставих представеното конструктивно становище, като съм използвал 

възможностите предоставени от ЗУТ по чл. 147(2) да се представи становище на инженер-

конструктор с указания за изпълнението на строежа.  

 

                1.1. Ситуиране и разположение   
 

                Жилищната сграда е правоъгълна в план и е ситуирана на терен с лек наклон от около 1º на 

ъгъла бул. „Шипченски проход“ и ул. „проф. Саша Попов“, рaйон "Слатина", жк. "Яворов", гр.София. 

По устройствен и кадастрален план тя е изградена като част от комплексно застрояване. Тя е 

свободно разположена, като е отделена от уличната мрежа и съседните сгради с алеи и озелени зони. 

Двата входа са разположен на фасада североизток симетрично по централната ос на сградата, 

подчертани с козирка. Входните врати са метални, отварящи се навън. Околното пространтство около 

сградата е добре благоустроено. 

 

              1.2. Архитектурно и конструктивно описание: 
 

              Сградата е въведена в експлоатация 1960 год.  Жилищната сграда е с архитектурен облик 

характерен за 60-те години на миналия век.  Тя е част от комплексно застрояване. Разположена на 

ъгъла на бул. „Шипченски проход“ и ул. „проф. Саша Попов“ и се състои от два входа. Те са от 

североизток, от страната на бул. „Шипченски проход“ и са подчертани с козирки. 

Жилищната сграда се състои от 4 надземни и 1 полуподземен етаж.  

Надземната част се състои от 4 жилищни етажа и подпокривно пространство. 
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Полуподземният етаж се състои от мазета. 

Жилищните нива на вход А и вход Б  са аналогични с коти 0.00, +3.00, +6.00, +9.00 и се състоят от по 

три апартамента на вход или общо шест на ниво за цялата сграда. 

Подпокривното пространство се състои от тавански помещения. 

Строителната система е скелетна, масивна стоманобетонна гредова конструкция. Стените са 

изпълнени от керамични тухли. Покривната конструкция е дървена. Довършителните работи във 

всеки апартамент са различни. Настилката на група ден и нощ са изпълнени предимно от масивен 

паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки. Фасадното декоративно 

оформление е с „пръскана” мазилка. 

 

Описание на конструктивните междуетажни нива: 

 

• Полуподземен етаж 

В полуподземния етаж са разположени 30 помещения, трафопост и абонатна станция. Достъп до 

полуподземния етаж е осигурен от основните стълбища на двата входа. Вентилацията и осветлението 

на мазетата е предимно естествена, чрез отваряеми прозорци. Външните стени са изпълнени от 

стоманобетон, а вътрешните от тухли. Стените и таваните не са измазани. Подът е от бетон. 

Полуподземният етаж е общ за двата входа и е условно разделен с дървени плоскости.  

 

 Жилищни етажи – вх. А 

- Първи етаж 

На първи етаж са разположени Ап. 1(офис), Ап.  2, Ап. 3 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

   Ап 1 (офис) се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. В апартамента 

са констатирани преустройства. Премахнати са две преградни стени с цел обединение на антрето с 

кухнята, премахнато е коминното тяло в кухнята. Дограмата във всички помещения е подменена с 

PVC, като в дневната е премехнат подпрозоречният парапет на един от прозорците (чертеж 2) 

Предоставени са чертежи за смяна на предназначението от жилище в офис. 

  Ап. 2 се състои от антре, дневна, кухня, спалня, баня с тоалетна. В апартамента са констатирани 

преустройства. Изградена е преградна стена на спалнята, образуваща коридор. Премахнат е зид, с цел 

изграждане на отвор и врата към дневната. Зазидан е порталът между дневната и спалнята. Дограмата 

е сменена с PVC. Не са ни предоставени документи за извършените промени. 

  Ап. 3 -  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с  PVC. Не са 

констатирани промени в разпределението на апартамента.   

Стълбищната клетка е без асансьор. Стълбата е права двураменна. Парапетът на стълбата е плътен от 

стоманобетон, завършващ с дървена ръкохватка. Настилките са изпълнени от мозайка, а стените са 

изградени от тухли и измазани с варова мазилка. Дограмата към клетката е дървена слепена.  

- Втори  етаж 

На втория етаж са разположени Ап.4, Ап.5, Aп.6 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

 Ап.4 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. Не са констатирани 

промени в разпределението на апартамента. Дограмата е дървена двукатна. Балконът на югозападната 

фасада е остъклен с метална дограма с единично стъкло.  

  Ап.5  се състои от антре, дневна, кухня, спалня, баня с тоалетна. Дограмата е сменена с PVC. В 

апартамента са констатирани преустройства. Част от терасата е  на североизточната фасада е 

остъклена и е усвоена към дневната. Не са ни предоставени документи за извършените промени. 

 Ап.6  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с  PVC. Балконът на 

югозападната фасада е остъклен и усвоен към кухнята. Не са ни предоставени документи за 

извършените промени. 
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- Трети  етаж 

На трети етаж са разположени Ап.7, Ап.8, Aп.9 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

 Ап.7 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. В апартамента са 

констатирани преустройства. Премахнати са преградни стени отделящи антрето от кухнята и 

преградна тухлена стена разделяща дневната от кухнята, с цел обединение на двете помещения. 

Вратата на тоалетната е преместена към антрето. Зазидан е отвор за врата към дневната. (чертеж 

4)Балконът на югозападната фасада е остъклен и е усвоен към кухнята. Югозападната фасада е 

изолирана с 5 см топлоизолация. Дограмата е дървена с двоен стъклопакет. Не са ни предоставени 

документи за извършените промени. 

  Ап.8  се състои от антре, дневна, кухня, спалня, баня с тоалетна. Дограмата е дървена двукатна. Не са 

констатирани промени в разпределението на апартамента.   

  Ап.9  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Не са констатирани промени в 

разпределението на апартамента. Дограмата в дневната е сменена с  PVC, а в кухнята е дървена 

двукатна. Балконът на югозападната фасада е остъклен. Югозападната фасада е изолирана с 5 см 

топлоизолация.  

- Четвърти  етаж 

На четвърти етаж са разположени Ап.10, Ап.11, Ап.12 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

 Ап. 10 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. В апартамента са 

констатирани преустройства. Премахнати са две преградни стени с цел обединение на антрето с 

кухнята. Зазидан е отвор за врата между двете спални. Дограмата във всички помещения е подменена 

с PVC. Югозападната фасада е изолирана с 5 см топлоизолация. Не са ни предоставени документи за 

извършените промени.  

  Ап.11  се състои от антре, дневна, спалня, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с PVC. В 

апартамента са констатирани преустройства. Част от антрето е усвоено към банята, като към кухнята 

достъпът е преместен през дневната. Между дневната е кухнята е премахнат зид. Порталът между 

дневната и спалнята е с намалени размери (чертеж 5). Балконът на североизточната фасада е остъклен 

с метална дограма с единично стъкло. Не са ни предоставени документи за извършените промени. 

Ап.12  се състои от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е дървена двукатна. Не са 

констатирани промени в разпределението на апартамента. 

 

 Жилищни етажи – вх. Б 

- Първи етаж 

На първи етаж са разположени Ап. 13, Ап. 14, Ап. 15 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

  Ап. 13 -  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е дървена двукатна. Не са 

констатирани промени в разпределението на апартамента.   

  Ап. 14 се състои от антре, дневна, кухня, спалня, баня с тоалетна. Не са констатирани промени в 

разпределението на апартамента.  Дограмата е сменена с алуминиева. Балконът на северизточната 

фасада е остъклен. Северозападната фасада е изолирана с 5 см топлоизолация. 

   Ап 15 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. В апартамента са 

констатирани преустройства. Премахната е преградна стена между дневната и спалнята. Частично е 

премахнато коминно тяло в кухнята. Дограмата във всички помещения е подменена с PVC. (чертеж 2) 

Не са ни предоставени документи за извършените промени. 

Стълбищната клетка е без асансьор. Стълбата е права двураменна. Парапетът на стълбата е плътен от 

стоманобетон, завършващ с дървена ръкохватка. Настилките са изпълнени от мозайка, а стените са 

изградени от тухли и измазани с варова мазилка. Дограмата към клетката е дървена слепена.     

- Втори  етаж 

На втория етаж са разположени Ап.16, Ап.17, Aп.18 и стълбищна клетка. 
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Във всеки обект довършителните работи са различни.  

Ап.16  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с  PVC. Балконът на 

югозападната фасада е остъклен и усвоен към кухнята. Югозападната и северозападната фасада са 

изолирани с 5 см. топлоизолация. Не са ни предоставени документи за извършените промени. 

  Ап.17  се състои от антре, дневна, спалня, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с PVC. В 

апартамента са констатирани преустройства. Част от антрето е усвоено към банята, като към кухнята 

достъпът е преместен през дневната. Между дневната е кухнята е премахнат зид. (чертеж 3). Балконът 

на североизточната фасада е частично остъклен и е усвоен към дневната . Не са ни предоставени 

документи за извършените промени. 

Ап.18 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. В апартамента са 

констатирани преустройства. Изграден е портал между дневната и спалнята. Балконите на 

североизточната и югозападната фасада са остъклени.Дограмата в дневната и двете спални е PVC, а в 

кухнята и балкона на югозападна фасада е дървена двукатна.  

- Трети  етаж 

На трети етаж са разположени Ап.19, Ап.20, Aп.21 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни. 

  Ап.19  състои се от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Не са констатирани промени в 

разпределението на апартамента. Дограмата в дневната е сменена с  PVC, а в кухнята е дървена 

двукатна.  

 Ап.20 се състои от антре, дневна, кухня и спалня и баня с тоалетна. Не са констатирани промени в 

разпределението на апартамента. Дограмата е дървена двукатна.  

 Ап.21  се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. Дограмата е PVC. В 

дневната са премахнати подпрозоречните парапети за сметка на остъкление. Североизточната фасада е 

изолирана с 5 см. топлоизолация. Не са констатирани промени в разпределението на апартамента.   

- Четвърти  етаж 

На четвърти етаж са разположени Ап.22, Ап.23, Ап.24 и стълбищна клетка. 

Във всеки обект довършителните работи са различни.  

Ап.22  се състои от антре, дневна, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е PVC. Югозападната и 

северозападната фасада са изолирани с 5 см. топлоизолация. Не са констатирани промени в 

разпределението на апартамента. 

  Ап.23  се състои от антре, дневна, спалня, кухня и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с 

алуминиева. В апартамента са констатирани преустройства. Част от антрето е усвоено към банята, 

като към кухнята достъпът е преместен през дневната. Между дневната и кухнята е премахнат зид. 

Порталът между дневната и спалнята е зазидан и е изграден нов отвор към спалнята. Балконът на 

североизточната фасада е остъклен и е усвоен към дневната. Не са ни предоставени документи за 

извършените промени. 

Ап. 24 се състои от антре, дневна, кухня, две спални, тоалетна и баня с тоалетна. Североизточната 

фасада е изолирана с 5 см. топлоизолация.  Дограмата е дървена двукатна. Не са констатирани 

промени в разпределението на апартамента. 

 

• Подпокривно пространство 

Подпокривното пространство се състои от 28 тавански помещения. Стените са изпълнени от 

керамични тухли с мазилка само към общите части. Вентилацията и осветлението на таванските 

помещения е индиректно, чрез покривни прозорци. 

 

• Покрив 

Покривът на сградата е четирискатен. Изпълнен е от дървена конструкция. Върху нея е положена 

дъсчена обшивка, хидроизолация и керамични керемиди тип „марсилска”. Не са констатирани 

провиснали и/или деформирали конструктивни елементи от дървената конструкция. На места са 

констатирани течове. Комините са с нарушено облицовка. На места липсва мазилка и тухлите са 
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напукани. Цялата дъсчена обшивка е загубила по-голяма част от носещата си способност и подлежи 

на подмяна. Има изгнили дървени греди, които подлежат на подмяна. Керемидите са стари и е 

препоръчително да се заменят с нови. Улуците и водосточните тръби са компрометирани. 

 

                 1.3. Състояние на конструкцията 
 

            СЛЕД ИЗВЪРШЕНОТО ОБСТОЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТА,  СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ПО 

КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НЯМА ОБРУШАВАНЕ НА БЕТОН, РАЗКРИТА АРМИРОВКА И 

КОРОЗИЯ ПО НЕЯ. ВЪПРЕКИ ДЪЛГОГОДИШНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДАТА ПРИ 

НАПРАВЕНИЯ ОГЛЕД НА МЯСТО  НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ВИДИМИ ДЕФОРМАЦИИ И ПУКНАТИНИ ПО 

ПЛОЧИТЕ, НАСТИЛКИТЕ, А СЪЩО ТАКА И ПО СТЕНИТЕ, КОЕТО СВИДЕТЕЛСТВА ЗА 

НЕПОДАВАЕМОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА. 

             НЕ СА ПРЕМАХВАНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ИМАТ НОСЕЩА И 

АНТИСЕИЗМИЧНА ФУНКЦИЯ КАТО НОСЕЩИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ И ЕЛЕМЕНИ ОТ В.Н.К /ТУХЛЕНИ 

ШАЙБИ/ НЕ СА ПРОБИВАНИ ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ИНСТАЛАЦИИ  

             ПОКРИВЪТ НЕ Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ ИМА ВИДИМИ СЛЕДИ ОТ ТЕЧОВЕ. 

             НЕ СА КОНСТАТИРАНИ ПРОВИСВАНИЯ ПРИ ПЛОЧИТЕ, ДЕПЛАНАЦИЯ ПРИ ГРЕДИТЕ, 

КОЛОНИТЕ И СТЕНИТЕ  В СУТЕРЕННАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА.  

              ОТ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ СГРАДАТА Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И НЯМА 

НАРУШЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА НА КОНСТРУКТИВНИЯ КОМПЛЕКС И НА КОНСТРУКТИВНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ. 

 

             2.   ЦЕЛ НА СТАНОВИЩЕТО  
 

Главната цел на настоящото становище е да се констатира дали конструкцията може да понесе 

промените в натоварването, следствие от обновяването и ремонта на сградата, след прилагане на 

МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОСИГУРЯВАНЕ и съответствието с наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. 

За проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, ДВ бр.13. 

Следваща цел е да се предпишат мерки за запазване и съхранени на конструкцията на сградата, също 

така и предписание за изпълнението на видове строително монтажни работи по предписаните 

енергоспестяващи мерки. Да се даде предписание за изпълнението на строително-конструктивни 

мероприятия предписани по Архитектурния проект. 

 
               3.  ДЕЙСТВАЩИ НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
ПО ДЕЙСТВАЩАТА В МОМЕНТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ЕВРОКОД 1: БДС EN 1991-1-3/NA:2011 

            НАТОВАРВАНЕ ОТ СНЯГ SK = 1,28 KN/M2 ПО NA.F.1 

ПО ДЕЙСТВАЩАТА В МОМЕНТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ЕВРОКОД 1: БДС EN 1991-1-4/NA:2011 

            НАТОВАРВАНЕ ОТВЯТЪР  qb.0  = 0,43 KN/M2 ПО NA.G.1 

ПО ДЕЙСТВАЩАТА В МОМЕНТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ЕВРОКОД 8: БДС EN 1998-1/NA:2012 

 Тип земна основа – съобразно инженерно-геоложки доклад   по NA.3.1 
 ag = 0.23 – максимално ускорение по фигура NA.D.2 
 Еластичен спектър на реагиране за хоризонтална компонента Вид 1  по Таблица NA.3.2 
 Еластичен спектър на реагиране за вертикална компонента Вид 1  по Таблица NA.3.4 
 Клас на значимост  γI = 1,0 при II клас на значимост на строежите по Таблица NA.4.3  
 Коефициент на поведение q = 1,5  по Таблица NA.9.1 
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Съпоставка на масите за мярка М2

№ Материал ρ, [kg/m³] b, [m]  [kg/m2] чл.6(2),т.2

1

Топлоизолазионна система EPS с 

дебелина 8cm 18 0,08 1,44

2 Фасадна тухлена стена 2500 0,25 625

0,23% <5%Превишение в добавеното тегло  

 

             4.    СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА 
 
             ПРОЕКТА  ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.  

МЕРКИТЕ  СЕ СЪСТОЯТ В ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ, КАТО:  

             -  НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ С ТИП EPS С ДЕБЕЛИНА 8CM. 

            -  НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СУТЕРЕННИ СТЕНИ С ТИП ХPS С ДЕБЕЛИНА 

8CM. 

             - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ СТЪКЛЕНА ВАТА НА РУЛА, С 

ПЛЪТНОСТ ОКОЛО 24 КГ./M³), Δ=12 СМ И С КОЕФ. НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,042 W/M2K МЕЖДУ 

РЕБРАТА НА ДЪРВЕНИЯ ПОКРИВ 

              - БОЯДЖИЙСКИ, ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ, ТОПЛО-ИЗОЛАЦИОННИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И 

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА С  ЦЕЛ  ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБИТАВАНЕ  И ИКОНОМИЯ НА 

СРЕДСТВА ЧРЕЗ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА И НЕЙНИТЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.  

              - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО МОНТАЖА НА ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, 

ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА, БОЯДИСВАНЕ, МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТЕРАСИ НЕ ВЛИЯЯТ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СЕИЗМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ 

НА КОНСТРУКЦИЯТА. 

 НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ НАТОВАРВАНИЯТА ВЪРХУ ПОДОВАТА КОНСТРУКЦИЯ. 

 НЕ СЕ НАТОВАРВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАРАПЕТИ ОТ ТЕРАСИ С НОВИ ЗИДОВЕ И 

СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДПИСАНАТА НОВА ДОГРАМА. 

 НЕ СЕ РАЗПРОБИВАТ ОТВОРИ В ПОДОВИТЕ КОНСТРУКЦИИ  И ПО НОСЕЩИ 

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. 

 НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА В ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ФУНКЦИЯТА НА 

ПОМЕЩЕНИЯТА НА СГРАДАТА. 

 ЗАПАЗВАТ СЕ НОСЕЩИ ЗИДОВЕ, КОНСТРУКЦИЯТА ЗАПАЗВА ПЪРВОНАЧАЛНОТО 

ПРОЕКТНО ГЕОМЕТРИЧНО СЪСТОЯНИЕ. НЯМА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА НА 

МАСИТЕ И НЕЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СПРЯМО ГЕОМЕТРИЧНИЯ ЦЕНТЪР  

 

             5.    ПРЕПОРЪКИ 
Необходимо е: 

 Подмяна на изгнили дървени греди по покрива ≈1куб.м. 

 Подмяна на изгнила дъсчена обшивка - 35% от общото количество. 

 Възстановяване на бетонови шапки и измазване на комини. 

 Полагане на хидроизолация по покрив. 

 Подмяна на керемиди на 100%. 

 Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от 

наводняване от повърхностни води. 

 

             6. УКАЗЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ   
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           6.1. Указания за изпълнение на монтаж на метална конструкция за декоративна 

кутия за климатично външно тяло. 
             Към почистените стоманобетонни елементи или тухлени зидове от мазилка и други фасадни 

покрития се изпълнява дюбелен монтаж по технологични указания на производителя на анкерното 

устройство /сегментен или лепящ анкер/. Всички елементи от металната конструкция са горещо 

поцинковани от равностранен студено огънат профил L40.40.3, като предварително се изработват при 

заводски условия и монтажно се сглобяват при обекта. Монтирането се извършва по представените 

монтажни детайли с болтови връзки. Закрепването на металната конструкция към сградата се 

изпълнява, чрез дюбелен монтаж. В зависимост от възможностите на закрепване са изработени и 

монтажните детайли, като са показани дюбелиране, чрез инжекционна техника. Монтажа към 

фасадната стена е чрез лепене на шпилка М10 към съществуващ тухлен зид съобразно размерите на 

климатичното тяло. Към така вече монтирана конструкция, чрез резбонарезни винтове се монтират 

неръждаеми метални декоративни пана от неплетена мрежа с възможност за последващо 

демонтиране за обслужване на климатичното външно тяло. Всички места за монтаж на 

декоративните кутии са показани в част „Архитектура“.  

 

 

               6.2.  Норми за проектиране 

 

            При разработването на конструктивното становище са спазени всички изисквания на 

действащата на територията на Република България строителна нормативна база.  

Закон за Устройство на Територията (ЗУТ). 

Еврокод 0: БДС EN 1990 – Основни положения за проектиране на строителните конструкции и 

Националното приложение (ЕС0); 

Еврокод 1: БДС EN 1991 – Въздействия върху строителните конструкции и Националното 

приложение (ЕС1); 

Еврокод 2: БДС EN 1992 – Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции и Националното 

приложение (ЕС2); 

Еврокод 3: БДС EN 1998 – Проектиране на стоманени конструкциите и Националното приложение 

(ЕС3); 

 

                  6.3. Материали за изпълнение 

Материали за съединения: 

- Стомана марка S235JR по БДС EN 10025-2:2005.    

- Eлектроди за ръчни заварки E38 2 В32 Н10 по БДС EN 499-2000 и БДС EN 757-2000. 

- шпилка М10 поцинкована HIT-V 5.8 с фолийна опаковка HIT-HY 70 за монтаж към тухла. 

- лепене с инжекционна система HIT-RЕ500 за монтаж към бетон; 

Антикорозионната защита на стоманените конструкции включва:  

- горещо поцинковане 

- дебелина на цинковото покритие -54µm 

- контролът на дебелината на покритието да се извърши по БДС ISO 14601 

Неръждаеми метални декоративни пана от неплетена мрежа 
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          7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
             СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТИТЕ  ПО ЧАСТИ: 

АРХИТЕКТУРНА, ЕЛЕКТРО, ОВКТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ ОТ 

ДОСЕГАШНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДИТЕ Е НАЛИЦЕ ДОБРО ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА 

КОНСТРУКЦИЯТА. 

            ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОБНОВЯВАНЕ, РЕНОВАЦИЯ И ЕНЕРГИЙНО ОСИГУРЯВАНЕ Е В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № РД-02-20-2 /27.01.2012Г. И ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА 

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ. НAПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ НЕ ЗАСЯГАТ 

НОСЕЩИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И НЕ  ПРОМЕНЯТ МАСАТА НА СГРАДАТА С ПОВЕЧЕ ОТ 5%. 

           ОТ КОНСТРУКТИВНА ГЛЕДНА ТОЧКА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ, ЕНЕРГООСИГУРЯВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

КАКТО И СМР, СВЪРЗАНИ С ТОВА, МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ БЕЗ РИСК ЗА СИГУРНОСТТА НА 

КОНСТРУКЦИИТЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОЕТО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

           ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ СЕ ЗАПАЗВА И ПОДОБРЯВА! 
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