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ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ,  РАЙОН 

“ИЗГРЕВ”- Акт за общинска собственост (публична) №7, том ХVІІ,рег.6729 от 

02.03.2010 г.; пояснение № 2624/07.12.1999г.   

 Обследването е извършено от :  
 

 „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, с адрес на регистрация София, ул. 

”Париж”№3 и адрес за кореспонденция:зона Б-19, бл.15-16, вх.Б, представлявано 

и управлявано от инж.Чавдар Найденов Гигов 

 

Документи на консултанта изготвил доклада: “СОФИНВЕСТ” ЕООД  

а) Удостоверение  №РК-0219/12.06.2014г., на ДНСК за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежите по 

отделните категории на чл.137, ал.1 от ЗУТ 

б) Списък на квалифицираните специалисти на ”Софинвест” ЕООД, заверен от 

МРРБ  на  12.06.2014 г.                                                                           

в) Застраховка за ”Професионална отговорност на лицата по чл.171 от ЗУТ”  № 

14570 13170 009087/09.10.2014г., с период на застраховка от 18.10.2014 г. до 

17.10.2015 г.            

Извършеното обследване на сградата включва : 

 сравняване на техническите характеристики на сградата с нормативните 

характеристики  по съществените изисквания на чл.169, ал.1 -3 от ЗУТ 

 проведените сравнителни анализи и проверки за определяне количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на 

повредите, отклоненията от действащите нормативни актове 

 недостатъците по време на експлоатаци на строежа 

 степента на риска за настъпване на аварийни събития   

 

І. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ  

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

Носимоспособноост по норми за периода на проектиране и строителство 

Конструкцията на сградата на детското заведение са проектирани и осигурявани 

за вертикални и хоризонтални  (земетръсни) натоварвания по изискванията на 

действалите за периода на проектирането строителни норми : 

- "Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране", 1964 г.; 

- "Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране"- 

допълнение, 1970 г.; 

- "Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране",                    1979 г.  

-   "Норми и правила   за  проектиране  на  бетонни  и 

стоманобетонни конструкции", 1968 г. 

-   "Правилник за строителство в земетръсни райони",1964 г.;  

-   "Правилник за строителство в земетръсни райони"-изменение,1973 г.; 

-   "Указания за проектиране на жилищни и обществени сгради в земетръсни 

райони", 1978 г.; 

-   "Норми и правила за проектиране на земната основа на 

сгради и съоръжения", 1970 г. 
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Еталонна носимоспособност по действащите норми  

Понастоящем осигуряването  носимоспособността на сградите  (като 

еталонна нормативна стойност) е регламентирано от “Наредба № 3 за 

основните положения за проектиране на строежите и за въздействията 

върху тях”, 2005г [2] и “Норми за проектиране на бетонни и 

стоманобетонни конструкции” 2008г. [4].      

В статическо отношение конструкцията представлява пространствена система 

от  носещи стени ( плътни и с отвори) и етажни плочи, изпълнени по монолитен 

начин  с  едроплощен кофраж ( ЕК) . 

 В доклада с резултатите от конструктивното обследване е направено 

сравнение между стойностите на натоварванията и условията, за които се 

предполага че е оразмерена конструкцията на сградата, когато същата е 

проектирана, строена (1980-1981г.) 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 експлоатациoнни 

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 1,00 kN/m2 (100кг/м2), а по старите норми  е 

било 0.4 kN/m2 (40кг/м2).  Увеличеното натоварване от сняг  не оказва съществено  

влияние върху носимоспособността на носещата  конструкция на сградата. 

Влиянието на завишението на натоварването от сняг по покривната конструкция е 

12 % от общото и натоварване, което не оказва значително влияние върху 

носимоспособността на покривната конструкция.  

Приблизително еднакви  са  въздействията от вятър, освен това за масивни 

сгради, меродавни са хоризонталните натоварвания от земетръс, а не от вятър. 

По отношение на  якостните характеристики  на  бетона и стоманата, 

изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектиране 

и тези  действащите в момента, са еднакви по стойност : 

за бетон марка клас  Б200(В15) : 

- призмена якост по нормите към 1980г.               -     9.0 МРа; 

- призмена якост по действащите норми  [4]        -     8,5 МРа; 

Използваният бетон при изработката на монтажните елементи се равнява 

приблизително на съвременния клас бетон В15 с призмена якост 8,5 MPa. 

Якостните характеристики на  горещовалцованата  стомана също не се 

различават:   

армировка горещовалцована  клас AI гладка : 

-изч.. съпротивление по нормите към 1980г.          -  210,00 МРа; 

-изч. съпротивление по действащите норми  [4]    -  225,00 МРа; 

армировка горещовалцована с периодичен профил  клас AII  : 

-изч. съпротивление по нормите към 1980г.           -  270,00 МРа; 

-изч. съпротивление по действащите норми  [4]    -   280,00 МРа; 

армировка  клас AIс (В-I) : 

-изч. съпротивление по нормите към 1980г.            -  275,00 МРа; 

-изч. съпротивление по действащите норми  [4]     -  315,00 МРа; 
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      Коефициентите за натоварване за собствено тегло за стоманобетонната 

конструкция по настоящите норми е γf = 1,20 , при коефициент на натоварване 

към момента на проектиране 1,10. За изолационните и довършителни слоеве 

коефициентът е γf = 1,35 (за дейности, извършвани на строителната площадка), а 

по старите норми е 1,30. Отнесено към общото натоварване на конструкцията, 

влиянието на коефициента за натоварване за собствено тегло е около 6 %, което 

не влияе съществено на конструкцията. 

Преобладават стоманобетонни  елементи със запазени  връзки, но се 

забелязват  и малки локални напуквания и обрушвания. 

От  направеното сравнение на натоварванията се  вижда, че увеличението на 

натоварването, изчислено по действащите в момента норми, не е значително и 

може да се поеме от конструкцията. Tя e запазила якостните си характеристики и 

носимоспособността си за вертикални товари 

От направения анализ на гореописаното се налага извода, че  за 

вертикални натоварвания конструкцията в отделни участъци на сградата 

не отговаря на изискванията за носимоспособност, съгласно сега 

действащите нормативни документи, но в състоянието, в което се намира в 

момента не носи риск относно поемане на  натоварванията.  

        

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

2.1.Обща част 

Цел  на обследването е да се установят съответствията на характеристиките 

на обекта за безопасност на сградата при пожар в съответствие с чл. 169, ал.1, т.2 

на ЗУТ и по-специално съответствията на правилата и нормите регламентирани в: 

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

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

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

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

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП) влязла в 

сила от 04.06.2010г., актуализирана към 01.09.2013 г. 

 Наредба № І-209/22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за 

пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ бр.107/2004г.) 

 Към момента на проектиране и изграждане на сградата няма данни за  

нормативните изисквания за осигуряване на пожарна безопасност. 

 Конструкцията на сградата на ОДЗ №29 “Слънце”, ул. “Тодор Стоянов” №18, 

ж.к.“Изток” е със сглобяема, стоманобетонна, едропанелна, безскелетна 

конструкция, изпълнена с монтажни елементи от номенклатура за студентски 

общежития „Ос-Гл-68” на "Главпроект"-София и с разработено "Допълнение на 

номенклатура  Ос-Гл-68  за детски заведения” на "Софстройпроект". Създадена е 

организация по линия на пожарната безопасност, съгласно Наредба № І-

209/22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна 

безопасност на обектите в експлоатация. 

 Оборудването на ПК е старо, маркучите са втърдени, слепени и е 

необходимо да се подменят.  

 



Доклад за резултатите от обследването на ОДЗ № 29 „Слънце”, 
ж.к.”Изгрев”, ул.”Тодор Стоянов” № 18, р-н „Изгрев” 

  

2.2. Основни характеристики на обекта 

 Клас на фундаментална пожарна опасност  

     Детска градина – клас Ф 1.1 

- Технологични помещения, кухни, сушилна – клас Ф 5.2.В 

- Технически и складови -  клас Ф 5.2 В 

 Капацитета на сградата е : 

-    деца и   персонал – 406 човека  

 

2.3. Основни технически характеристики 

а) пасивни мерки за пожарна безопасност 

Обемно планировъчни и функционални показатели 

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

пътища за пожарогасителна и аварийно – спасителна дейност. 

 Разстоянията между ОДЗ № 29  “СЛЪНЦЕ”,Ж.К. “ИЗТОК” ГР.СОФИЯ  и съседните 

сгради  са съобразени с градоустройствените изисквания. 

Противопожарни прегради.  

 Централните фоайета   отговарят на изискванията за    хоризонтални пожарни 

прегради. 

  Складови помещения са отделени от останалите обеми със стена – брантмауер. 

 Кухнята и сушилното помещение / пералня / са отделени от останалите обеми с 

преградни противопожарни стени. 

 Евакуацията на  сградата се  осъществява   едно  двураменно, естествено 

осветено стълбище, развито в  стълбищна клетка, в блокове “А” и “Б” с размери на 

рамото 150/230 или общо 346 см ширина. Стълбищата обслужват  всички етажни 

нива, а от сутеренните нива се качват  по еднораменни стълби към същите блок 

секции или ползват входовете за зареждане. Вътрешните стълби са изпълнени от 

сглобяеми стълбищни рамена на монолитни междинни площадки.  

 Сградни инсталации: 

- Отоплението на сградата е централно от ТЕЦ 

- Сградата е водоснабдена и канализирана 

- Ел. уредба и инсталация: 

ел. таблата са метални с автоматични предпазители 

                                      ел. инсталацията е двужична   

Степен  на  огнеустойчивост на  строежа и на конструктивните му 

елементи 

Конструкцията на сградата на ОДЗ № 29 е със сглобяема, стоманобетонна, 

едропанелна, безскелетна конструкция, изпълнена с монтажни елементи от 

номенклатура за студентски общежития „Ос-Гл-68” на "Главпроект"-София и с 

разработено "Допълнение на номенклатура  Ос-Гл-68  за детски заведения” на 

"Софстройпроект".   

Главният вход на сградата е  с размери 280/ 250 разположен на 

северозападната фасада. 

        Покривът е плосък, със стоманобетонова конструкция - „топъл”, с положена 

хидроизолация.  

Сградата е с монолитни основи и монтажно изпълнен сутерен. 
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Фактическата огнеустойчивост, направена въз основа на сравнителните 

резултати, посочени в Приложение №5 към чл.10, ал.4 и т.3 към чл.12, ал.1 

ОТГОВАРЯ ЗА ІІ- ІІІ   СТЕПЕН. 

 Класове по реакция на огън 

     Класовете по реакция на огън на конструктивните елементи са от клас А: 

бетон, метали, гипс, камък, мозайка и други. 

      Класовете по реакция на огън на продуктите за покрития на вътрешните 

повърхности в помещенията са от клас А и В. 

б) Активни  мерки за пожарна безопасност  

       В сградата    е  изпълнена  пожароизвестителна   инсталация , изискваща  се 

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

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП) влязла в 

сила от 04.06.2010г., актуализирана към 01.09.2013 г. 

Изпълнени са евакуационно осветление, мълнезащитна и заземителна 

инсталации. 

Сградата е оборудвана с пожаротехнически средства. 

в) организация на пожарната охрана на територията на строежа 

За детската градина са разработени и съгласувани всички документи, 

регламентиращи вътрешният противопожарен ред, съгласно изискванията на 

Наредба № І-209 от 2004г. 

 

3.Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.3 - хигиена и опазване здравето 

и живота на хората 
     Занималните и спалните са ориентирани така, че да ползват максимално 

слънчевата светлина . 

 Терасите са оградени с декоративни парапети с достатъчна височина,(съгласно 

нормативните изисквания), да предпазват децата от падане. 

 В сградата се поддържа подходяща влажност и температура. 

 В отделните помещения на сградата, според спецификата им са изпълнени 

следните довършителни работи: 

По пода – монолитна  мозайка (сутеренни коридори,  кухненски тракт, 

пералня и др.); керамични плочки –(санитарни възли, басейн и помещенията към 

него, офис-разливни, стълбище, централни разпределителни фоайета и др.); 

ламинирана настилка  (спални, занимални, гардеробни, музикален салон столови, 

кабинети и др.); ударопоглъщаща настилка (сутеренно разпределително фоайе-

коридор); циментова замазка  (абонатна и др.); по външни стълбища и 

площадките към тях (форматирани плочи от термолющен гранит ); 

По стени и тавани – латекс върху шпакловка по стени и тавани; блажна боя 

по стени и  цокли; частично фаянс по стени – в кухненски блок, пералня, офис–

разливни и санитарни възли, басейн и др.; при някои помещения вътрешна 

топлоизолация изпълнена частично по стените, с финиш от мазилка 

Извършваните   промени  в сградата   не нарушават основната конструктивна  

схема. 

Детската градина  разполага с  двор за разходки  и игрис достатъчно площ 

съгласно изискванията на Наредбата за проектиране на детски градини.  
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Инсталирана е система за сигурност и охрана на сградата с датчици за 

часовете когато няма деца . 

4. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.4 – безопасна експлоатация 

 В детската градина се следи   спазването на  правилата за пожарна безопасност 

и  санитарно- хигиенните норми. 

Електрическите контракти са обезопасени, монтирани на високо  за избягване 

достъпа на децата до тях. 

Евакуационните пътища са обозначени. Има изградена пожаро-известителна 

система. 

5. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.5- Защита от шум и опазване на 

околната среда  

Абонатната станция е в самостоятелно помещение, на  достатъчно разстояние 

от спални и занимални и не е източник на шум. Няма дейности, застрашаващи  

опазването на   околната среда.   

6. Съгласно изискванията на чл.169, ал.1,т.5- енергийна ефективност 

     Изготвено  е  енергийно обследване, в който е направено подробно описавие, 

анализи и изчисления.Представен е като неразделна част от доклада енергиен 

сертификат. 

7.Съгласно изискванията на чл.169, ал.2 - достъпна среда 

Не е осигурена достъпна среда. 

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

    Обозначени са и аварийните подходи с табели и схеми за евакуация. 

9.Съгласно изискванията на чл.169, ал.3, т.3 - физическа защита на 

строежа 

 Дворът на сградата е  обезопасен с достатъчно висока ограда, спираща достъпа 

на децата до улиците. 

 Прозорците на първи етаж са обезопасени с предпазни решетки. 

 

ІІ.УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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

       

Запазени са проекти  по част “Архитектура в архива на НАГ към Столична 

община. 

  За установяване на  други  характеристики  и данни са ползвани уреди , 

одобрени от АЕЕ. 

 Данните са събрани от направен оглед, издирване на съществуващи  архиви  

и с помощта на  уреди “ТЕСТО”: 

-термометър  925 

- волт/ампер клещи 

- Луксметър 540 

За проведеното конструктивно обследване е ползван склерометър. 

 

 

1. Част “Конструктивна” 

Детското заведение е разположено едно триетажно тяло със сутерен. Сградата 

е построена през 1981 г. по типова проектна документация (повторяем проект) за 
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детски заведения, разработена от КИПП "СОФСТРОЙПРОЕКТ" при ДСО "СОФСТРОЙ" 

през 1979 г. 

Конструкцията на сградата на ОДЗ №29 е със сглобяема, стоманобетонна, 

едропанелна, безскелетна конструкция, изпълнена с монтажни елементи от 

номенклатура за студентски общежития „Ос-Гл-68” на "Главпроект"-София и с 

разработено "Допълнение на номенклатура  Ос-Гл-68  за детски заведения” на 

"Софстройпроект".Приложен е типов проект за „Едропанелна детска градина за 

180 деца". Сградата е с монолитни основи и монтажно изпълнен сутерен, с 

напречни оси през 360 см и надлъжни оси през 330 см (при коридори, тераси и 

складове) и 510 см (при занималните). 

Сградата е фундирана на ивични, стоманобетонни фундаменти, монолитно 

изпълнени. По всички външни оси ивичните основи са с ширина 100 см, а по 

всички вътрешни оси – с ширина 130 см. Височината на фундаментите е 50 см. 

Основите са положени на кота -4,55, т.е. на 145 см под пода на сутерена. Над 

ивичните основи са изпълнени монолитни стоманобетонови стени до кота -2,88. 

Външните стени са с дебелина 35 см, а вътрешните – 14 см. Посочените стени 

образуват с ивичните основи  Т - образен фундамент. Върху тези стени стъпват 

монтажните вътрешни и фасадни елементи, изграждащи сутерена. Ивичните 

основи са армирани с долна надлъжна армировка от 6N16 и при двете ширини на 

основите. Долната напречна армировка е от Ф10 през 20 см. Горната армировка на 

фундаментите е съсредоточена в горния край на монолитните стени, като е 

изпълнен пояс със стремена и надлъжна армировка от 4N16. Монолитните стени в 

основите са армирани с две вертикални мрежи от Ф8 през 20 см. Армировката, 

заложена в монолитните стени по външни и вътрешни оси за осъществяване на 

връзки с носещите вътрешни и фасадни панели, които се монтират в сутерена, e 

във вид на вертикални скелети от 2N20 или 2N18. Монолитните основи и стени са 

изпълнени от бетон марка БМ150 и стомана АI и АII. 

Подовите и покривна конструкции са изпълнени от подови панели с осов 

размер 510/360 см и 330/360 см и дебелина 14 см. Над последния етаж съществува 

подпокривно пространство с височина 94 см, над което е монтирана покривна 

плоча. Подовите елементи предават товара си на носещи фасадни и вътрешни 

панели. В зоната на занималните, подовите панели се подпират на два броя греди, 

монтирани по вътрешни оси на отвор 510 см. В зоните на терасите, по контура на 

сградата, подпирането на подовите елементи се осъществява на фасадни греди 

при плоча над трети етаж. 

Връзката между подовите панели се осигурява посредством стоманобетонна 

дюбелна връзка между тях, като в изрязвания (дюбели) по периферията на 

панелите са монтирани чакащи връзки от стомана АI и АII. Подовите елементи се 

свързват чрез заваряване на монтажна свързваща армировка към чакащата 

армировка в дюбелите и замонолитване на тези дюбели с филцобетон БМ 200.  

 

Така се осъществява дюбелна връзка между подовите панели, които 

образуват корава хоризонтална диафрагма. Връзката между подовите панели се 

осъществява по осите, в местата на стъпването им върху вътрешните панели (или 

греди) и без стъпване върху тях – при коридорите. 
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Подовите покрития са в зависимост от функцията на помещенията. 

Сградата е с двоен, студен покрив, с топлоизолации върху таванската 

плоча и хидроизолации върху покривната плоча. Подпокривното пространство, с 

височина 94 см, се оформя от покривна плоча, изпълнена от покривни панели, с 

размер, като етажните подови елементи. Между таванската и покривна плочи са 

монтирани корнизни фасадни панели. Корнизните елементи, разположени по 

надлъжните оси, имат отвори, в които са монтирани стоманобетонни барбакани.  

Оттичането на атмосферните води е вътрешно чрез воронки и водосточни 

клонове. 

Фасадните стоманобетонни елементи са носещи и са с дебелина 20 см. Те са 

на ос 510 см, 360 см и 330 см. Фасадните панели под прозорците на ос 360 см са 

неносещи.  

Между таванската и покривна плочи са монтирани корнизни фасадни панели. 

Корнизните елементи, разположени по надлъжните оси, имат отвори, в които са 

монтирани стоманобетонни барбакани.  

При терасите са изпълнени монтажни, стоманобетонни, балконски парапети.   

Вътрешните носещи стени, изпълнени по всички напречни и надлъжни оси, 

са стоманобетонни панели с височината на един етаж и осова дължина 330, 360 и 

510 см. Някои от вътрешните панели са изпълнени с отвори за врати или като 

монтажни стоманобетонни рамки. Всички носещи вътрешни панели са с дебелина 

14 см. 

Между вътрешните носещи панели и фасадните панели се осъществява 

вертикална връзка между посочените елементи, разположени един върху друг. 

Връзката е чрез осъществяване на вертикално разположени дюбели - посредством 

заваряване на вертикалните връзки между елементите и бетониране на 

цитираните дюбели с филцобетон БМ200. Връзка между посочените елементи се 

осъществява и по вертикалната фуга между тях. 

Разпределителните стени са неносещи. Изпълнени са от монтажни 

стоманобетонни стени с дебелина 6 см. 

Стълбището е със сглобяема конструкция – от монтажни стълбищни рамена, 

етажна и междинна площадки. 

В сутерена е изпълнен монолитен басейн с кота горен ръб стени -2,95. 

Басейнът е със стоманобетонно корито с дълбочина 80 см и с дебелина на стени и 

дъно 10 см, изпълнени от БМ150 и армирани с една мрежа от Ф 5 през 15 см от 

стомана АIс. Изпълнен е армиран пояс в горния край на стената на басейна. От 

вътрешната страна на басейна е положена хидроизолация, защитена с армирано 

бетонно покритие, съгласно проекта.  

В североизточната фасада са изпълнени стъпала и подпорни стени за 

осигуряване достъп до сутерена. Стълбите и външните площадки са с монолитна, 

стоманобетонна конструкция. 

 

Сеизмична устойчивост 

През  периода на проектиране (1979 г.) и строителство  на  детското 

заведение  у нас изискванията за сеизмично осигуряване на строежите са били  

занижени относно характеристиките на влаганите материали  в  антисеизмичните 
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елементи, а така също и методиките за изчисление. Сградата е проектирана в 

съответствие с  "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 

райони" -1964г. , изм. 1972 г. и1977 г. 

Съгласно тези норми земетръсната интензивност на района 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" 2012 [3]   районът  на гр. София  е  със  земетръсна 

интензивност от IX-та степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,27.  

Изчислителните сеизмични сили по нормите от 1964г.(изм.1972 г. и 1977г.) се 

определя по формула : 

        Sk =  β . ηк . Kс . Qк;        

където :      β = 0.7/Т е динамичен коефициент (Т- период на собствените  

трептения);     

       ηк – коефициент на формата на трептенето; 

          Kс = 0,067 – сеизмичен коефициент за VIII степен;       

       Qк – натоварване, съсредоточено в т. "К". 

За четириетажна сграда сеизмичните сили са : 

 S1 = 0.067 . β . η1 . Q1; 

       S2 = 0.067 . β . η2 . Q2; 

       S3 = 0.067 . β . η3 . Q3;                                       

Сеизмичните сили, по действащите норми" Наредба № РД-02-20-2 за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" 2012г. , с използуване 

на изчислителните спектри на ускоренията, се изчисляват по следния начин : 

- Определяне  основен спектър на реагиране  

          Sa(T)=С.Кс.R.β(T).g   

           -  Определяне на   сеизмичните сили       

                   Eik =ηiк.mk . Sa (Ti) 

където:   

                   C  =  1,00 е коеф. на  значимост на сгради и съоръжения от  II- ри 

клас ; 

                  Kс =  0,27 -  коефициент на сеизмичност за IX степен ;   

                  R  =  0,25– коефициент на реагиране; 

                  0,8< βi=1,2/Т< 2,5– динамичен коефициент, зависещ от периода на 

трептене; 

                  g- земното ускорение 

                  ηiк-коеф. на разпределение на сеизмичното натоварване при форма i ;   

                  mк  – натоварване, съсредоточено в т. “k”. 

Изчислителните стойности на сеизмичните сили(Еiк)се определят при 

условие,че ъгълът на сеизмичното  въздействие θ=0 и конструкцията е подложена 

на всяка от трите компоненти на въздействието ( по Х;Y ;Z ) поотделно  т.е.    

- по ос Х  сеизмичното въздействие се представя чрез  изчислителния 

спектър на реагиране Sа1= Sа (T) 

- по ос Y  сеизмичното въздействие се представя чрез  изчислителния 

спектър на реагиране Sа2 =а. Sа (T) 

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

спектър на реагиране Sаz= 0.9 Sа (T) 

           За всяка една компонента  сеизмичните сили Eik се определят по следните 

формули:       

       - по ос Х -  Eik =ηiк.mk . Sа1 (T)=ηiк.mk .Sa(T)=ηiк.mk .С.Кс.R.β(T).g 

       - по ос Y - Eik =ηiк.mk . Sа2 (T)=ηiк.mk .a.Sa(T)=ηiк.mk .1. С.Кс.R.β(T).g 

       - по ос Z - Eik =ηiк.mk . Sаz (T)=ηiк.mk .0,9.Sa(T)=ηiк.mk.0,9 С.Кс.R.β(T).g   

           За  три етажна сграда Еik за първа форма на трептене са:  

по ос Х ; по ос Y 

         E11 = η11 . m1.1,00 . 0,27 . 0,25 . β. g = 0,081  .η11 . m1 . β. g 

                 E12 = η12 . m2.1,00 . 0,27 . 0,25 . β .g = 0,081 . η12 . m2. β. g 

                 E13 = η13 . m3.1,00 . 0,27 . 0,25 . β .g = 0,081 . η13 . m3. β. g 

                 по ос Z 

                 E11 = η11 . m1.0,9.1,00 . 0,27 . 0,25 . β. g = 0,073 .η11 . m1 . β. g 

                 E12 = η12 . m2.0,9.1,00 . 0,27 . 0,25 . β .g = 0,073. η12 . m2. β. g 

       E13 = η13 . m3.0,9.1,00 . 0,27 . 0,25 . β .g = 0,073 . η13 . m3. β. g 

От горните данни е видно, че сеизмичните сили, определени по действащите 

норми, са по големи със 42% спрямо 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 1979 г., 

строена и въведена е в експлоатация през 1981 г. и не е в съответствие с НПССЗР 

от 1987г., съгласно допълнителна разпоредба  §1, т. 3,4. на сега действащите 

норми. 

- Вложения бетон  в стоманобетонните конструкции, които поемат 

сеизмичните сили е  клас по якост на натиск  В15  с  Rb=8,5 МPa .                                                    

Съгласно чл.59, ал.3 от "Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони" 2012 г. се изисква  клас бетон  не по-нисък от  

В25 (С20/25)  с Rb=14,50 МPa. 

- Коефициентите на натоварване при определяне на изчислителните 

сеизмични сили са както следва: 

1. постоянни  товари – еднакви 

2. временни  продължителнодействащи – еднакви 

3. кратковременнодействащи  

    а/ сняг – норми 1964-1977 г. – коефициент 0.8 

               – норми  2012 г.         – коефициент 0.5 

    б/ експлоатационни натоварвания - еднакви 

- Налице са несъществени 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 не са установени  дефекти (повреди), свързани с нарушаване  
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на проектната им носеща  способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, при 

спазване на  следните условия: 

1. Извършените промени в експлоатационните условия и въздействия 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, които 

конструкцията е в състояние да поеме. 

3. 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] за проектиране на 

сгради и съоръжения в земетръсни райони” считам, че на сегашния етап оценката 

за сеизмичната осигуреност на ОДЗ №29 "Слънце", гр.София  е положителна и 

не следва да се изпълняват  укрепващи и усилващи  СМР 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 по 

проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата на ОДЗ №29 "Слънце", ж.к. 

"Изгрев", гр. София е в експлоатация 33 години.  Елементите на конструкцията са 

в добро състояние с изключение на повредите, посочени в т. 4.6 на доклада. По 

експертна оценка при нормално поддържане на техническото им състояние, след 

отстраняване на повредите по т.4.6. от доклада по проектни решения, 

експлоатационният срок е над 50 години. 

 

2. Част “Архитектура”  

 

              Сградата на  ОДЗ №29 “Слънце” се намира в УПИ VІ- за обединено  

детско заведение, м. “кв.Изток”, в имот между  улиците „Тодор Стоянов”, „Антон 

П.Чехов”, „Еужен Потие” и  ”Тарас Шевченко”, с административен адрес ул. 

„Тодор Стоянов” №18,  ж.к.” Изток”, р-н “Изгрев”, гр. София.  

             Обединеното детско заведение е въведено в експлоатация на 30.04.1981г.  

  Детското заведение е  изградено по типова ПСД за експериментално ОДЗ 

за 180 деца, разработка на КИПП ”Софстройпроект” при ДСО”Софстрой”, 

гр.София, след изпълнено пригаждане съгласно условията на терена и 

заданието. Наличната документация  е заверена от Дирекция ”Архитектура и 

благоустройство”  през месец 30.10.1978г. За сградата е издадено разрешение за 

строеж /позволителен билет/ №345 от 25.07.1979г /видно от печатите върху 

наличната проектна документация/, с инвеститор–ЦК на БКП. 
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Екземпляр проектна документация по част “Архитектурна” с нанесени 

корекции по отношение действителното състояние на помещения и пр. ще бъде 

предаден в СО, приложение към настоящия доклад.  

 

СИТУАЦИЯ И ОРТО ФОТО СНИМКА: 

  

Детското заведение представлява едно свободно стоящо, монолитно 

триетажно тяло, със полувкопан сутерен. На  всеки един надземен етаж са 

проектирани помещения за по две детски групи, които съдържат всички 

необходими помещения съгласно нормативите за детски заведения, включително 

физкултурен салон, зала за музика, технически кабинет и сутерен в който са 

разположени кухненски блок, перален тракт, басейн и защитно съоръжение. По 

етажните нива, отделени от детските групи са разположени помещения на 

администрацията. По време на експлоатационния период на сградата е изпълнено 

преустройство, при което помещенията на две от етажните нива са преустроени и 

пригодени, като  към настоящия период на тези два етажа вместо по две детски 

групи на етаж са настанени по 4,  съответно по 3 детски и по 1 яслена група.   

 Към  периода на обследване в сградата на  ОДЗ №29 “Слънце” 

обитателите са 406лица /съгласно писмена справка на директорката на детското 

заведение/, като детските групи са 11, при капацитет на сградата – за 6 групи 

/съгласно одобрената ПСД - 180деца/. 

Сградата на детското заведение е изградена по система ЕПЖС 

/номенклатура Ос-Гл-68/, стоманобетонна скелетно- безгредова конструкция, 

почти 100% с готови стоманобетонови монтажни  елементи. Монтажните 

стоманобетонови елементи са: фасадни и калканни, вътрешни /носещи и 

разпределителни/, подови и покривни панели, корнизни фасадни и калканни 

панели, стълбищни рамена и площадки, като част от преградните вътрешни 

неносещи стени са от тухлена и от гипсови блокчета зидария.  

По етажните нива на сградата са разположени следните помещения: 

 На сутеренно ниво: две външни монолитни стълбища, всяко развито в 

английски двор; вътрешно междуетажно стълбище от горното ниво; техническа 

зона, състояща се от- помещение абонатна, помещение работник поддръжка, 

предверие и единичен санитарен възел с мивка, помещение за инвентар;  

кухненски тракт, състоящ се от- топла кухня с 2 кухненски асансьора, кътове и 

помещения  за подготовки, измиване, кухненски коридор, приемно, помещение за 
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отпадъци и изход за мръсните потоци, складови помещения /за амбалаж, за 

зеленчуци, за сухи продукти и пр./, умивалня, помещение за почивка на 

персонала както и гардеробно, санитарен възел /тоалетна и предверие с мивка/; 

централно разпределително фоайе- свързващ коридор към всички зони, към 

настоящия период на обследване се ползва и като помещение за спорт /футбол и 

пр/; спортна зона състояща се от басейн, помещение вентилация към басейна, 

предверие- съблекалня и сервизни помещения; защитно съоръжение /ПРУ/, в 

което са поместени – коридор /фоайе, перален тракт състоящ се от перално 

помещение, сушилно и гладачно, складове за мръсно и чисто бельо, складови 

помещения и сервизни помещения /умивално, санитарен възел, душ/ - към 

настоящия период на обследване пералня, сушилно и гладачно не функционират,  

две от складовите  помещения са преустроени  и се ползват като/за кабинет 

приложни изкуства.  

 На първи  етаж: главен вход и едно рамо от няколко стълби, 

преодоляващи разликата в нивата между входната площадка и кота настилка 

първи етаж, междуетажно двураменно стълбище, на етажната площадка- 

разпределително фоайе; второстепенен вход с външно стълбище и: 

- съгласно проекта е предвидено това етажно ниво да бъде обитавано от 

2 детски групи, като при строежа на сградата са изпълнени следните помещения: 

административно зона/крило, състоящо се от –етажен коридор, кабинети, 

предверие с мивка и единичен санитарен възел, помещение –инвентар на 

чистачките; спортно-техническа зона, състояща се от-  фоайе-предверие, 

физкултурен салон, склад за инвентар /с достъп от салона/, предверие с мивка и 

единичен санитарен възел; зона за децата състояща се от централно 

разпределително фоайе -коридор и помещения за две  детски групи, а именно- 

2гардеробни, 2занимални, 2 спални, 2 складови помещения към спалните-за бельо 

и инвентар,  2тераси- лоджии пред  и с достъп от занималнята, 2столови, 2офиса с 

кухненски асансьор, 2 умивални, 2малки предверия между умивалня и етажно 

фоайе -коридор и 2детски санитарни възела /всеки с умивалня и детски тоалетни/.  

- Настоящо състояние -към настоящия период е изпълнено 

преустройство, състоящо се в следното- детските помещения за 2-те детски групи 

са трансформирани в помещения за 3 детски групи ,а именно:  Складовото 

помещение към спалнята  е приобщено към съответната спалня, в него са 

поставени детски креватчета. Всяка лоджия е затворена с РVС дограма и 

подзиждане под нея /по линията на балконския парапет, който е демонтиран/, 

като по този начин площта е приобщена към помещение занималня.  Половината 

площ от всяка вече приобщена лоджия и 1/3 от занималнята  са отделени от 

първоначално изградения обем чрез преграждане с лека стена от гипсокартон на 

конструкция - така е обособено по 1ново помещение „спалня” с ширина 3,46м, 2-

те гардеробни помещения са преустроени и се ползват като игрални –занимални. В 

така преустроените помещения е настанена 3-та за етажното ниво детска група, 

разполагаща с две преходни и свързани помещения „занималня-игралня” и 

двустранно на игралните разположени по едно новообразувано помещение 

„спалня”. Двете умивални и 2-те офис-разливни, към момента са преустроени в 3 
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офисни помещения и 1коридор с шкафчета за обувки.  Физкултурния салон  и 

прилежащите към него помещения- към момента са заети и се ползват от 1 яслена 

група, която на практика разполага с: помещение предверие- фоайе, 

физкултурния салон е занималня -спалня, склад инвентар е офис-разливна, като е 

запазен съществуващия  единичен санитарен възел и към него предверието с 

мивка. Етажното ниво към момента на обследване се обитава от 4 детски групи- 3 

детска градина +1 яслена. 

 На втори  етаж: помещенията от това етажно ниво са напълно 

идентични с тези от  долното ниво, като различието е, че  изградения при 

строителството на сградата салон е със запазено предназначение. Към настоящия 

период на обследване салонът е  музикален. Това етажно ниво към момента се 

обитава от 3 детски групи. 

 На трети етаж: 

- съгласно проекта е предвидено това етажно ниво да бъде обитавано 

от 2 детски групи, като при строежа на сградата са изпълнени следните 

помещения: междуетажно двураменно стълбище, на етажната площадка- 

разпределително фоайе; фоайе- приемно, коридор; административно крило, 

състоящо се от –етажен коридор, методичен кабинет, помещение гардеробно за 

персонала, предверие с мивка и единичен санитарен възел, помещение –инвентар 

на чистачките; техническа зона, състояща се от-  фоайе-предверие, технически 

кабинет- салон, склад за инвентар /с достъп от салона/, предверие с мивка и 

единичен санитарен възел; зона за децата състояща се от централно 

разпределително фоайе -коридор и помещения за две  детски групи, а именно- 

2гардеробни, 2занимални, 2 спални, 2 складови помещения към спалните-за бельо 

и инвентар,  2тераси- лоджии пред  и с достъп от занималнята, 2столови, 2офиса с 

кухненски асансьор, 2 умивални, 2малки предверия между умивалня и етажно 

фоайе -коридор и 2детски санитарни възела/всеки с умивалня и детски тоалетни/.  

- Настоящо състояние -към настоящия период е изпълнено 

преустройство, състоящо се в следното- детските помещения за 2-те детски групи 

са трансформирани в помещения за 3 детски групи ,а именно: 

            Складовото помещение към спалня е приобщено към съответната спалня, в 

него са подредени детски креватчета. Всяка лоджия е затворена с РVС дограма и 

подзиждане под нея /по линията на балконския парапет/, като по този начин е 

приобщена към помещение занималня.  Половината площ от всяка вече приобщена 

лоджия и 1/3 от занималнята  са отделени чрез преграждане с лека стена от 

гипсокартон на конструкция от обема - така е обособено по 1ново помещение 

„спалня” с ширина 3,46м, 2-те гардеробни помещения са преустроени и се ползват 

като игрални –занимални. В така преустроените помещения е настанена 3-та за 

етажното ниво детска група, разполагаща с две преходни и свързани помещения 

„занималня-игралня” и двустранно на игралните разположени по едно 

новообразувано помещение „спалня”. Двете умивални и 2-те офис-разливни, към 

момента са преустроени в 3 офисни помещения и 1коридор с шкафчета за обувки.   

             Технически кабинет и прилежащите към него помещения- към момента са 

преустроени и се ползват от 1 яслена група, която на практика разполага с: 
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помещение предверие- фоайе, занималня-спалня, офис-разливна  и единичен 

санитарен възел с предверие с мивка. 

 Стени и подове: фасадни стенни калканни панели, фасадни панели и 

панели средни с височина на елементите 2,86м, подови и покривни панели, 

корнизни калканни и корнизни фасадни панели, стълбищни рамена и площадки. 

Сутеренните стени са също от стоманобетонови монтажни елементи с дебелини 14 

и 20см, като при защитното съоръжение - монолитни. Външните фасадни стени са 

от едроразмерни стенни панели с дебелини 14 и 20см, от вън с фактурен слой 

тънкослойна машинно пръскана мазилка, а от вътре шпакловка и финиш съгласно 

предназначението на помещенията. Пред периода на експлоатация на сградата от 

вън, по фасадите е изпълнена топлоизолационна система с финиш от мазилка, в 

комбинация от каменна облицовка па видими участъци от сутеренните стени, 

граничещи с външен въздух. Парапетите на лоджиите са заменени със зидария, 

самите лоджии затворени и приобщени към помещенията. Вътрешните стени са 

също от едроразмерни стенни панели “В”-панели /вътрешни панели плътни и с 

отвори/ с дебелина 14см и  “Р” панели /разпределителни/ с дебелина 6см, 

двустранно шпакловани и  финиш съгласно предназначението на помещенията. На 

места се наблюдават  преградни неносещи стени  от единични тухли /в сутерена –в 

кухненски блок/. Частично по някои фасадни стени е монтирана топлоизолация – 

от вътре при някои помещения, в не голям обем. 

 Покриви - два типа „студен, вентилируем” и “топъл”. “Студения” тип се  

състои се от вътрешна плоча от монтажни панели с дебелина 18см, свободно 

въздушно пространство и горна покривна конструкция също от монтажни панели, с 

дебелина 10см. и с наклон от 2% към вътрешността. “Топъл” е покривът в 

участъците над машинните помещения- плоча от монтажни панели с дебелина 

10см. Финишното покритие на двата покрива към настоящия момент е изпълнено 

с/от хидроизолационна мембрана Sikaplan 15G с дебелина 1,5мм, а под него е 

монтиран геотекстил. Оттичането на дъждовните води е изцяло с вътрешни 

воронки, заустени в хоризонталната канализация на сградата. Над 

вентилационното помещение към басейна покривът е  също  “топъл”, като  върху 

него допълнително е изпълнена хидроизолация и каменна облицовка от 

неформатиран гнайс. Частта от защитните покривни козирки над двата входа към 

основното ниво на сградата /главен и второстепенен/ са също защитени 

посредством хидроизолационна мембрана Sikaplan 15G с дебелина 1,5мм, а по 

периферията- ръбовете са монтирани видими защитни профили. 

 Дограма: 

- Фасадната дограма е подменена с РVС прозорци с двоен стъклопакет. 

Входните врати са от Ал. профили, едната комбинация от остъклена и плътна част, 

другата- остъклена, към сутеренното ниво –2метални и 1дървена, кована врата. 

- Вътрешната дограма е предимно новомонтирана- Ал врати плътни и в 

комбинация от плътна и остъклена част, както и старата дървена, монтирана по 

време на строителството. В сутеренното ниво част от вратите на техническите 

помещения са метални, обикновени, към защитното съоръжение- тип „ПРУ”. 
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   В отделните помещения на сградата, според спецификата им са 

изпълнени следните довършителни работи: 

По пода – монолитна  мозайка (сутеренни коридори,  кухненски тракт, 

пералня и др.); керамични плочки –(санитарни възли, басейн и помещенията към 

него, офис-разливни, стълбище, централни разпределителни фоайета и др.); 

ламинирана настилка  (спални, занимални, гардеробни, музикален салон столови, 

кабинети и др.); ударопоглъщаща настилка (сутеренно разпределително фоайе-

коридор); циментова замазка  (абонатна и др.); по външни стълбища и 

площадките към тях (форматирани плочи от термолющен гранит ); 

По стени и тавани – латекс върху шпакловка по стени и тавани; блажна 

боя по стени и  цокли; частично фаянс по стени – в кухненски блок, пералня, 

офис–разливни и санитарни възли, басейн и др.; при някои помещения вътрешна 

топлоизолация изпълнена частично по стените, с финиш от мазилка. 

 

3.Част “ОВК” 

Топлозахранване   

Топлоснабдяването на обследваната сграда е централно. Осъществява се 

посредством БАС монтирана в сградата. Отоплението е чрез пластинчат 

топлообменник и рециркулационна помпа GRUNDFOS. 

                                             

Има монтиран ефективен регулатор за контрол на отоплението. Не се е 

водила ежедневна статистика на потребените количества топлинна енергия, 

въпреки монтирания топломер. Тръбната мрежа в абонатната е добре изолирана. 

Самата абонатна се намира в приземния етаж на сградата. Освен 

конвенционалното отопление, в сградата се използва само един климатик за 

доотопление.   

Отоплителна инсталация е затворена, директно помпена, двутръбна система. 

Системата е реализирана при построяването на сградата и разпределителната 

мрежа е разположена по тавана на приземния етаж. 

 Вертикалните подаващи щрангове, аншлусите и тръбната разводка са в 

задоволително техническо състояние, предвид дългогодишната експлоатация. 

 Обезопасява се от 200л затворен разширителен съд монтиран в абонатната 

станция.  



Доклад за резултатите от обследването на ОДЗ № 29 „Слънце”, 
ж.к.”Изгрев”, ул.”Тодор Стоянов” № 18, р-н „Изгрев” 

  

Като цяло инсталацията е претърпяла частични промени наложени от 

реконструкцията на сградата /преди няколко години/, при която са създени нови 

групи и от там е възникнала и нуждата от нови бройки радиатори.  

Отоплителните тела в сградата са стари чугунени радиатори  със 

термостатични вентили и нови алуминиеви радиатори. Новите радиатори са 

присъединени към вече съществуващата тръбна разводка с PP тръби. 

 Старите радиатори въпреки добрата поддръжка не функционират ефективно. 

Наблюдават се студени зони, като причина може да се посочи запушване на 

радиаторите, както и моралната им остарялост. Необходима е ревизия на 

проблемните радиатори и тяхната подмяна. 

 Цялостен ремонт и подмяна на тръбите не е правен от момента на пускане на 

сградата в експлоатация. Въпреки доброто състояние на мрежта е необходимо да 

се предвиди и продухване на цялата инсталация, с цел прочистване на запушените 

участъци. 

 

Осигуряването на потребностите от гореща вода на сградата се осъществява 

централно от абонатната станция посредством БАС. За периодите, в които се прави 

профилактика от разпределителното дружество към инсталацията са свързани и 

два електрически бойлера по 1000л, които са в много лошо състояние. 

Осигуряването на потребностите от гореща вода за басейна в приземния етаж 

на сградата  се осъществява посредством инсталация монтирана под стълбището 

на партерния етаж. 

 

5.Част “В и К”  

 Водопровод  

Захранването на сградата с вода за  питейно – битови нужди е от уличен 

водопровод Ф 200 /с/ по ул. “Тодор Стоянов” 

Водомерният възел е разположен на ниво сутерен в помещение “ абонатна 

станция”. 

 Сградната водопроводна инсталация е с долно разпределение и вертикални 

щрангове. Хоризонталната част на водопроводната мрежа на ниво сутерен е 

изтеглена по тавана.   Положена е  изолация и е изпълнено укрепване на тръбите.   

Подменени са   водопроводните разводки за  санитарните възли към групите   

с полипропиленови тръби. 
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 В сградата е изпълнен противопожарен водопровод Ф2” поц. тръби , 

захранващ ПК по етажите. Пожарните  касети са оборудвани с шлангове и 

струйници . 

 Топла вода се осигурява централно от  БГВ  в абонатната станция. 

  В и К оборудването на санитарните възли към групите и в кухненския бокс 

отговарят на нормативните изисквания. 

 

Канализация 

     Канализационната инсталация е смесена, предназначена за отвеждане на 

битово-фекалните и дъждовните води.Хоризонталният участък отвеждащ водите от 

сградата е вкопан под плоча сутерен.   

 Заустването на отпадните води е гравитачно, в съществуващ  уличен   канал   Ф 

300/б/  по ул. “Тодор Стоянов и  към Ф 200Б по ул. “Еужен Поатие”.  

  Главната канализационна  инсталация е от каменинови, в басейна чугунени, и 

РVС  тръби с диаметри  Ф 150 и Ф 100. ВКК и ВТр са от РVС Ф 110,а свързването на 

приборите е с РVС Ф 50 и Ф 110. 

Монтирани са необходимите  сифони в мокрите помещения с размери  17/17и Ф 

100 и Ф 50.   

Водосточните тръби са вътрешни, свързани към хоризонталната 

канализационна мрежа. 

В   групите  монтирания  санитарния фаянс и съобразен с възрастта на децата .   

Вертикалната планировка е отводнена посредством оттоци, свързани в дворна 

канализация, заустваща се в съществуващ уличен канал.  

  

6.Част “Електроинсталации” 

 При изграждането на 29 ЦДГ са монтирани следните вътрешни ел. инсталации: 

 Осветление и контакти; 

 Технологични ел.инсталации  

 Слаботокови инсталации;  

 Мълниезащита и заземления;   

 Ел.табла и захранващи линии. 

 

1. Осветление и контакти 

Осветителната инсталация е изградена основно с луминесцентни 

осветителни тела /ЛОТ/ и само в някои складове, помощни помещения и в 

санитарните възли е с лампи с нажежаема спирала /ЛНС/. 

В занималните, спалните, столовата и кухненския офис на групите са 

монтирани ЛОТ 2х18 W. В кабинетите на администрацията са монтирани също ЛОТ 

2х18 W. Във физкултурния и в музикалния салони са монтирани ЛОТ 2х18 W. Във 

физкултурния салон осветеността не е достатъчна. В някои помощни помещения са 

монтирани ЛОТ 2х36 W.  
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В кухнята осветителните тела са ЛОТ 2х18 W. Осветеността не е достатъчна 

и осветителните тела не са с необходимата степен на защита. 

Осветлението на басейна е изпълнено с влагозащитени ЛОТ 2х36 W.  

В санитарните възли, в някои помощни помещения и в някои складове са 

монтирани ЛНС 60W. Някои са само на фасунга. 

 

   

    В детската градина има монтирано евакуационно осветление изпълнено с 

осветителни тела  с вградени акумулаторни батерии. 

   

Управлението на осветлението става с инсталационни ключове. Ключовете 

са смесени. Има и нови и стари.  
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По фасадата са монтирани външни осветителни тела- LED прожектори.     

Силовата инсталация за контактите е стара, изпълнена е по старите норми. 

Тя е изтеглена скрито под мазилката. Повечето контакти са нови, монтирани на 

съответната височина и по–голямата част са с „детска защита”. В занималните има 

телевизор, CD (радиокасетофон), DVD, компютър и принтер. В кабинетите на 

администрацията са монтирани компютри с принтери. 

Електроинсталацията  за осветление и контакти е изпълнена скрито под 

мазилката по старите норми–с проводници за осветлението 2х1,5мм², за 

контактите-2х2,5 мм². При правените частични ремонти инсталацията е изпълнена 

открито на скоби или в РVС тръби. 

 

     

 

2. Технологични ел.инсталации  

В офисите към  групите има миялни машини и  стерилизатори. В повечето групи 

има автомат за вода. 

Обзавеждането на кухнята е ново. Тя е оборудвана с 1 бр. ел. печка с фурна, 

2бр.пекарни, скара, хладилници и фризери, картофобелачка, зеленчукорезачка. 

Вентилационната система в кухнята работи. 

Електроинсталацията  е изпълнена скрито под мазилката по старите норми с 

проводници за контактите -2х2,5 мм² и дву и четирипроводна за технологичните 

консуматори. 

3. Слаботокови инсталации 

Телефонна инсталация е стара, но се ползва. 

Има видеодомофонна инсталация. 

Сградата е  обезопасена посредством СОТ. 

Видионаблюдение има. 

Пожароизвестяване има. 

Алармено-оповестителна инсталация няма. 

     

4. Мълниезащита и заземления 

Мълниезащитната и заземителната инсталация трябва да се провери. 

 

5. Ел.табла и захранващи линии 

Ел. таблата са поддържани в добро състояние. Повечето ел. табло са със 

сменени предпазители с автоматични такива. ГРТ е в самостоятелно помещение.  
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Захранващите линии са дву и четири проводни. Няма монтирани 

дефектнотокови защити. 

 

       

 

 

         
 

7.”Вертикална планировка” 

Дворът на детската градина е ограден с прозирна ограда, монтирана върху 

стоманобетонов фундамент. 

      Вертикалната планировка около сградата  е с изградени алеи и тревни площи. 

Монтирани са съоръжения за физическото укрепване и игри  на децата. Изградено 

е ново футболно игрище с изкуствена трева. 

 Площите отговарят на изискващите се по нормативи.  

  

 ІІІ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

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

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

  

1.Част “Конструктивна” 

При обследването на детското заведение бяха направени следните 

констатации, характеризиращи състоянието на конструкциите : 

Основи и инженерно-геоложки условия 

Сградата е фундирана на ивични, стоманобетонни фундаменти, монолитно 

изпълнени. По всички външни оси ивичните основи са с ширина 100 см, а по 

всички вътрешни оси – с ширина 130 см. Височината на фундаментите е 50 см. 

В сутерените на някои места   е  констатирана  капилярна влага и наличие на 

плесен по стените граничещи със земя. Вероятно хидроизолация и дренажи не са 

изпълнявани или са изпълнени некачествено.  

Във видимите участъци на стоманобетонните стени под кота +0,00 не бяха 

установени недопустими пукнатини и деформации от неравномерни слягания на 

земната основа.  
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Тротоари и отводняване около сградата 

Тротоарите около сградата са ремонтирани, като само в някои участъци има 

деформирани, разбити и с наклон към  нея. Създадени са условия за проникване 

на атмосферни води около основите и  за травми и наранявания на децата. 

Причината е в слягане на недобре уплътнен обратен насип около сутеренните 

стени на сградата, висока коренна система на дърветата. 

Напукани стени, таван и под при главния вход поради фундиране върху 

недобре уплътнен обратен насип около сутеренните стени на сградата. 

Подови конструкции 

Подовите конструкции са изпълнени от подови, стоманобетонни елементи с 

размери 510/360 см и 330/360 см. Същите са в добро състояние, без провисвания 

и пукнатини. Гредите, монтирани над занималните и при някои фасади са също без 

деформации.  

Наличие на много леки пукнатини има при таваните на коридорите. Те 

очертават изпълнените и замонолитени дюбелни връзки между подовите панели с 

размер 330/360 см в коридора и не представляват опасност за конструкцията. 

 Етажните плочи на коти и + 2.86 в +5.60 са в добро експлоатационно 

състояние.       

 Наблюдава се пукнатина в панела над абонатната станция от наличие на 

влага, слягане на земната основа и тухления зид над нея, липса  на текущи 

ремонти. 

 Оголена армировка в подовите панели около вертикалните 

канализационни щрангове. При направените ремонти не са замонолитени добре 

отворите.  

 Износени, с множество напуквания  подови настилки в  сутеренните 

помещения. По етажите подовите настилки са ремонтирани с оглед 

постигане хигиенни изисквания. Мокрите помещения, спалните и 

занималните   са с подменени настилки, а  в коридори, стълбища и др. са в 

добро състояние.  

В сутерена е правен ремонт на хоризонталната мрежа на ВиК и не са 

положени нови настилки. Има и частично слягане на земната основа под 

настилките. 
Стени       
Фасадните панели са изпълнени на ос 330, 360 и 510 см и с височина един 

етаж. Под прозорците са монтирани подпрозоречни фасадни елементи.  

По фасадите е изпълнена пълна топлоизолация. Топлоизолация е изпълнена 

по външни, сутеренни стени и корнизни панели. 

 Пукнатина във вертикалния панела в абонатната станция, паднала 

мазилка между вертикален и подов панел  от слягане на земната, основа и 

липса  на текущи ремонти. 

 Отцепване между вертикален панел и греда в сутерена в 

подготвителното. Същото се наблюдава и на някои места по етажите от  

неравномерно слягане на земната, липса  на текущи ремонти. 

 По стените в абонатната  станция има участъци с влага и мухъл. 
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 Стените на сградата в сутерена са бетонни в контакт със земята, не са  топло 

и  хидроизолирани, перманентно са мокрени от  капилярна влага, а така също и от 

повредените настилки около сградата.  

Вътрешните стени  

Вътрешните стенни панели са с дебелина 14 см и са разположени по всички 

основни оси. Изпълнени са плътни стенни елементи и вътрешни панели с отвори за 

врати и рамки. Посочените елементи са без деформации и пукнатини.  

       На 2-3 места се наблюдават вертикални пукнатини при вътрешни панели с 

ширина по-малка от 1 мм. Посочените пукнатини са в мястото на затваряне на 

отвори при лоджиите, които са приобщени към помещенията. Пукнатините не 

нарушават целостта на елементите и носимоспособността им. Дължат се на 

разликата на вложените  материали в тези зони. 

Неносещите преградни стени са изпълнени от стоманобетонови елементи с 

дебелина 6 см. Същите са в добро състояние, без деформации. 

Покривна конструкция 

Покривът на сградата е от студен тип с вътрешно отводняване. Покритието 

е от битумна хидроизолация. Конструкцията е изпълнена от монтажни елементи, а 

над машинните помещения с монолитни плочи. Таванските плочи са с 

топлоизолация с насипен керамзит с дебелина 10-20 см.  

Ремонт на покрива е извършен през последните  години. 

Контролни проверки на якостта и карбонизацията на бетона 

Извършена е контролна експертна оценка за определяне вероятната якост на 

натиск на бетона на случайно избрани конструктивни елементи. 

Безразрушителното изпитване е извършено със склерометър “Шмидс” по БДС 3816. 

Резултатите от изпитването след статистическа обработка са както следва : 

стоманобетонни стени 

- средна  якост на натиск                 Rm    = 24,00 МРа; 

- минимална якост на натиск           R90% = 16,20 МРа; 

Горните резултатите дават основание да се приеме, че якостта на натиск на 

бетона съответства на  бетон марка Б20 (клас В15). 

По повърхността на конструктивните стоманобетонни елементи не бяха 

установени  признаци за корозия на армировката. Това показва, че бетонното 

покритие не е  карбонизирало и е запазило алкалния си защитен характер. В 

участъци, в които армировката е без бетонно покритие е започнала корозия. 

 В И К  инсталации 

Извършен е ремонт.      

Електрическа инсталация 

Предвид характера на строежа електрическата инсталация се контролира и 

поддържа в изправност. Физически и морално остарелите ел. инсталационни 

проводници и съоръжения следва да се ревизират и при нужда да се подменят с 

нови. 

ОВК инсталация 

Отоплението се осигурява централно от “Топлофикация”. Абонатната 

станция е модернизирана и подновена с нови съоръжения. Сградната тръбна 

мрежа е амортизирана. 
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Основни изводи и заключение за състоянието на сградата 

Анализът на резултатите от направените проучвания и обследване на 

носещите конструкции на блоковете на сградата дават основания за следните 

изводи и оценки : 

 1. Сградата на ОДЗ № 29 е в експлоатация  от 1981 г. е със сглобяема, 

стоманобетонна, едропанелна, безскелетна конструкция, изпълнена с монтажни 

елементи от номенклатура за студентски общежития „Ос-Гл-68” на "Главпроект"-

София и с разработено "Допълнение на номенклатура  Ос-Гл-68  за детски 

заведения” на "Софстройпроект". Приложен е типов проект за „Едропанелна 

детска градина за 180 деца".  

 2. Конструкцията на сградата е осигурена за експлоатационно натоварване 

1,50 kN/m2 (150 кг/м2) съгласно действалите по време на проектирането НП 

"Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране", 1979г. По сега действащите 

норми в Наредба № 3 [3] от 21.07.2004г. експлоатационното натоварване в 

помещения за живеене и обитаване (стаи в жилищни сгради, стаи и зали в лечебни 

помещения, хотели, общежития и др. – категория “А”) е също 1,50 kN/m2 (150 

кг/м2). Завишени са по настоящите норми натоварванията от сняг и за 

гимнастическите салони. 

 3. Външните ограждащи стени са изпълнени с монтажни фасадни панели. 

Сградата е изцяло топлоизолирана. 

 4. Въпросът за сеизмичната осигуреност на сградата е анализиран в т.2.3.3 

на доклада. Сградата е осигурена за земетръс с интензивност от VIII-ма степен по 

нормите от 1964г.-1972-1977 г.. По сега действащите норми,  "Наредба № РД-02-

20-2  за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" 2012 г., 

районът на гр. София е с интензивност от IX-та . 

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 1981 г., 

строена и въведена е в експлоатация през 1985 г. и не е в съответствие с НПССЗР 

от 1987г., съгласно допълнителна разпоредба  §1, т. 3,4. на сега действащите 

норми. 

- Вложения бетон  в стоманобетонната конструкция, който поема 

сеизмичните сили е  клас по якост на натиск  В15  с  Rb=8,5 МPa .                                                    

Съгласно чл.59, ал.3 от "Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони" 2012 г. се изисква  клас бетон  не по-нисък 

от  В25 (С20/25)  с Rb=14,50 МPa. 

- Коефициентите на натоварване при определяне на изчислителните 

сеизмични сили са както следва: 

1. постоянни  товари – еднакви 

2. временни  продължителнодействащи – еднакви 

3. кратковременнодействащи  

    а/ сняг – норми 1964-1977 г. – коефициент 0.8 

                – норми  2012г. – коефициент 0.5 
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    б/ експлоатационни натоварвания - еднакви 

- Налице са несъществени изменения  в конструкциите на строежа, 

защото при обследването   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, не са установени  повреди, свързани с нарушаване  на проектната 

им носеща  способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, при спазване на  

следните условия: 

 Извършените промени в експлоатационните условия и въздействия 

могат  да се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на 

строителната конструкция, без да се нарушават  нормативните изисквания към 

строежа. 

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

в сравнение  със съществуващата маса на съответното етажно ниво, които 

конструкцията е в състояние да поеме. 

 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 :  

ОДЗ №29 "Слънце", гр.София  е положителна и не следва да се 

изпълняват укрепващи и усилващи СМР за повишаване  сеизмичната 

устойчивост на сградата.  

 Констатираните конструктивни повреди в панелите в сутерена, влошават 

частично експлоатационната сигурност и надеждност в детското заведение. 

Необходимо е посочените по-горе участъци от конструкцията да бъдат обработени 

по проектни решения. 

 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) нарушени връзки и отваряне на фуги  между фасадните панели и 

гредите; 

б) конструкцията на главното стълбище и площадка е отцепена от 

основната сграда поради слягане на земната основа; 

в) пропаднали и напукани тротоари с наклон към сградата, които 

създават условия за проникване на атмосферните води в основите на сградата; 

г) навлажнени стени в сутеренните помещения, износени и напукани 

мазилки, настилки и облицовки; 

д) оголена армировка на подови панели около вертикалните 

канализационни щрангове.  

В заключение следва да се отбележи следното : 
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На основание изискванията на чл. 6, ал.2,3  на Наредба № РД-02-20-2  

[3] за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”  считам, 

че на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на строежа : 

ОДЗ №29 "Слънце", гр. София  е положителна и не следва да се 

изпълняват  укрепващи и усилващи  СМР за повишаване  сеизмичната 

устойчивост на сградата и за постигане изискванията на 

сегадействуващите сеизмични норми . 

Преобладават стоманобетонни елементи със запазени  връзки. 

От направения анализ на гореописаното се налага извода, че  за 

вертикални натоварвания конструкцията в отделни участъци на сградата 

не отговаря на изискванията за носимоспособност, съгласно сега 

действащите нормативни документи, но състоянието, в което се намира в 

момента не носи риск относно поемане на  съответните натоварвания. 

Налага се  реновиране на тези участъци по проектно решение, което да 

осигури надеждно предаване  на натоварванията върху  земната основа. 

 Сградата на ОДЗ №29 "Слънце" е проектирана и изпълнена по повторяема 

проектна документация за детски заведения за 180 деца. Построена е преди 33 

год. През периода на експлоатацията са правени вътрешни  ремонти и саниране на 

сградата. Констатираните повреди и разрушения  са поправими и следва да се 

отстранят в кратки срокове. 

 Особено внимание следва да се обърне на конструктивните повреди, 

посочени в т. 4.6 на доклада с резултатите от конструктивното обследване. 

Отстраняването на тези повреди и разрушения ще осигури възстановяване на 

експлоатационната надеждност, носимоспособност и дълготрайност на  

конструкцията на сградата. 

                  

2.Част “Архитектура” 

 

Детската градина е разкрита и разположена в район, отдалечен от улици с 

интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи 

околната среда, с озеленен двор. 

Сградата е проектирана и изградена като детска градина – експериментална, 

на  три етажа със сутерен, изпълнена на база одобрен типов проект пригоден 

съгласно условията на терена.  През експлоатационния си период, до настоящия 

период на обследване не е променяно предназначението на сградата.  

С проекта са предвидени и изпълнени изискванията за детските заведения, 

като са осигурени необходимите входове и изходи  –  един централен и  един 

второстепенен вход/изход към основното етажно ниво; вход/изходи  от/към 

сутеренното ниво –за абонатна, за кухненски блок-зареждане и мръсни потоци. 

За всяка детска група е  предвидена по една тераси (лоджия). Групите са 

отделени една от друга така, че да не се получава кръстосване на пътищата на 

децата), с офис-разливни, умивални и със самостоятелни столови. Помещенията 

са изпълнени с необходимите съгласно наредбите площи, с необходимото 

изложение, директни и зрителни връзки.  

С проекта на всяко етажно ниво е изпълнен по един салон с необходимите 
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към него сервизни и обслужващи помещения- физкултурен, музикален, 

технически, а в сутерена- басейн. 

В сутерена, под  блок-секция „Детска градина” е изграден кухненски блок, 

отговарящ на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните 

(ДВ, бр. 55 от 2006 г.). В него се приготвя храната за групите от детската 

градина. Към кухненския блок са подсигурени помещение за почивка на 

кухненския персонал и санитарен възел. Складовите помещения към кухненския 

блок видимо не са ремонтирани в близките години, но са в приемливо 

състояние. Към кухненския блок са монтирани кухненски асансьори обслужващи 

етажните нива –с по 2 спирки на етаж.  

Пералните помещения /пералня, сушилня, гладачна/ са с необходимите 

площи, включително към тях са осигурени необходимите складови помещения, 

осигуряващи разделност на чисти и мръсни потоци, с помещения за персонала и 

санитарен възел, развити в сутеренното ниво, но към настоящия период същите 

не се ползват –бельото се изпира на вън /допуска се/.  

Административните помещения  са отделени от помещенията на детските 

групи- с достъп от разпределителните етажни вестибюли, със самостоятелни 

санитарни помещения и самостоятелен коридор пред канцелариите/кабинетите/.  

Настоящо състояние: Към настоящия период на обследване  в сградата са 

изпълнени някои преустройства на помещения, при които помещения столовите 

са с променено предназначение, лоджиите са затворени по фасадната линия, 

преградени и приобщени към съседни помещения, занималните изградени при 

строителството на сградата са  преградени /намалени са с по една ос/, 

помещенията за инвентар към всяка група са приобщени към спалните 

помещения. В част от ново обособените помещения е настанена допълнително 

по една детска група. В салоните  от първи и трети етажи е настанена по една 

яслена група, помещение инвентар към салоните е преустроено в офис-

разливна. Към настоящия период на обследване, въпреки  капацитета си 

сградата се обитава от 11детски групи.  Съгласно изискванията на Наредба № 

3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 85/2012г.) за здравните изисквания към детските 

градини (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 

06.11.2012 г.):  

-  “Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да 

осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете”- към момента не е осигурено. 

       - “Осигурява се непосредствена връзка между следните помещения на 

детската градина: гардероба с умивалнята и тоалетната, занималнята със 

спалнята” - новоразкритата детска група е без самостоятелен санитарен 

възел /умивалня и тоалетна/, групата ползва санитарния  възел на друга 

детска група.  

-   “Входовете в детските градини се проектират, както следва: за всеки 

две яслени групи или четири градински групи - отделен вход и 

стълбище”- сградата е с 2входа и т.н. 

 

Въз основа на горните констатации може да се приеме, че като цяло 

сградата от построяването си и до изпълнение на гореописаните 
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преустройства и промени  на функцията на помещенията е отговаряла на 

Нормите за проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения и 

на Наредба № 3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 85/2012г.) за здравните 

изисквания към детските градини. Към настоящия период на обследване  

ОДЗ №29”Слънце” не отговаря на изискванията на Нормите за 

проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения и на Наредба 

№ 3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 85/2012г.) за здравните изисквания към 

детските градини. 

Състоянието на сградата на детското заведение към момента на 

обследването не удовлетворява напълно 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 някои  повреди по елементи на конструкцията 

на сградата, подробно описани в Доклада от конструктивното обследване и 

оценка за състоянието й. В участъци околосградната настилка е с разрушения, 

като по този начин са създадени условия повърхностна вода да се оттича към 

сутеренните стени и основи и да ги компрометира.  

 Въпреки изпълнените топлоизолационни системи по ограждащите 

повърхности, същите към периода на обследването не отговарят напълно на 

изискванията на ЗЕЕ и  Наредба № 7 за енергийна ефективност, 

топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г.  /с изм. и доп. 

в брой 85, 88 и 92  от 2009г . и бр. 2 от 2010г/. 

 Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 

4/ 01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

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

увреждания – денивелацията от ниво прилежащ терен до входовете/изходите на 

сградата се преодолява с различен брой стъпала, без рампи или платформа за 

инвалиди; в сградата няма асансьор и тоалетни за инвалиди. 

 Вътрешни покрития по стени и тавани: 

- Мазилки, шпакловки, боядисване– финишните покрития във всички 

етажни помещения видимо редовно /ежегодно/ са освежавани посредством  

боядисване, същите са в много добър вид и  с добри технически характеристики 

на покритията и мазилките,  боята е в приятни и свежи тонове, подходящи за 

типа детско заведение, в много добре подбрани цветови гами съчетани с 

обзавеждането и останалите финишни покрития.   

    

Частично по стени на някои  спални помещения е изпълнена вътрешна 

топлоизолация от ХРS, шпакловка и финиш от боя /измерената дебелина е 3см/. 
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          В използваемите  помещения от сутеренното ниво  мазилките и финишните 

покрития също са в добър вид и с добри технически характеристики, макар 

видимо по-рядко освежавани. В перален тракт и помещенията от “защитно 

съоръжение” финишните покрития са за ремонт – с не добра визия, захабени и 

замърсени, с износени покрития и пр. - влошени са експлоатационните и 

хигиенни условия в  тези помещения. 

   

-Фаянсова облицовка –   Във всички детски помещения /детските 

санитарни помещения-умивални, тоалетни, офисни помещения/ е изпълнен 

ремонт, видимо в  близките години /по информация на директорката – през 

2008г/, при който са  подменени фаянсовата  облицовка, санитарен фаянс, 

арматура, изпълнени са леки прегради от плътен панел на конструкция, 

подменени са старите визуални връзки между умивалня и  занималня с нови и пр. 

Облицовката при ремонтираните помещения е здрава, с много добра визия и 

технически характеристики, с монтирани по ъглите ръбохранители, с декоративни 

фризове и единични декорации, цветово подбрана облицовка в съответствие с 

настилки, обзавеждане и пр. 

     

В помещение басейн и прилежащите му помещения състоянието на 

облицовките е идентично – в помощните към него помещения –фаянс, съвременен 

вид и формат, по коритото и стените на басейна- с дребноразмерна керамика - 

здрава облицовка, с много добри визия и технически характеристики. По данни на 

директорката облицовката е монтирана при изпълнени ремонтни работи през 

2009г. 

   

Кухненски блок – в топлата кухня също е изпълнен ремонт в близките 

години /по данни на директорката – 2009г/, по стените е монтирана съвременна 
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фаянсова облицовка, към настоящия период на обследване същата е  здрава, с 

много добра визия и технически характеристики, всички ръбове са защитени 

посредством ръбохранители. 
 

   

В останалите помещения от кухненския блок, както и в перален тракт 

облицовката не е подменена-тя е старата, положена по време на строителството на 

сградата, от стария формат и вид плочки с размери 15/15см. –бели плочки. 

Облицовката е все още здрава, като състоянието им по отношение на визия е 

различно.  

В кухненския блок облицовката е много добре поддържана, все още 

здрава, с гланц, но при/по ръбовете /изпъкналите ъгли на стените/ тя е със 

несъществени обрушвания и опадала фугировка поради това, че същите не са 

защитени посредством лайсни, ръбохранители и/или по друг начин, от старее на 

материалите и износването им, от дългия експлоатационен период и пр.  В 

пералнята облицовката макар и преобладаващо здрава, е с петна от ръжда, със 

захабена и износена визия, с изпълнени водопроводни тръби видимо пред 

плочките, с обрушване на плочките по ръбове и ъгли, помещението е за ремонт. 
 

     

 

        Подови покрития: 

- мозайка в сутеренни коридори, кухненски блок, перален тракт и др.  Като 

цяло мозайката е здрава и запазена /в топла кухня/, но в почти всички останали 

помещения  –захабена и износена /сутеренни коридори, перален тракт/, в 

повечето помещения с големи по обем кърпежи от циментова замазка изпълнени 

след ремонт на канализацията, в пералния тракт и  някои други помещения и с 

петна от разливания, с не добра визия.  
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- циментова замазка –в абонатна и някои сутеренни помещения, захабена, 

остаряла, в някои помещения напукана, на места и с нарушена структура от 

дългата експлоатация и липса на навременни ремонти, без необходимите 

технически характеристики.  

  

- керамични настилки /теракот, гранитогрес/ – съвременен вид и формат, 

положена настилка в близките години, в санитарните възли, при офисни 

помещения, по  пътеките около коритото на басейна, по междуетажното стълбище, 

при етажни разпределителни фоайета.  

Настилката е здрава, с добри технически характеристики и визия, но при 

някои санитарни помещения са се получили  прагове спрямо останалата настилка, 

като денивелацията достига до 3-4см., чието наличие е предпоставка за инциденти 

с децата. По стълбището на детската градина, вследствие на износването на 

настилката, същата е подменена с керамични плочки, като при стъпалата същите 

са с релеф против подхлъзване -настилката е здрава и с добри технически 

характеристики. 

     

- ламинат – нова, съвременна настилка сменила старата настилка от 

линолеум, монтирана в детските помещения /спални, занимални, гардеробни/,по 

кабинети, салони. Настилката е в много добър вид и с добри технически 

характеристики. При преходите  на врати и между различните настилки са 

монтирани преходни лайсни, с 2-4см разлика в нивата на настилката при 

приобщените лоджии. По данни на директорката настилката е монтирана 2008г. 
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 Дограма:  

- фасадната дограма – старата дървена и метална дограма монтирана по 

време на строителството на сградата е подменена  с нова (РVС и Алуминиева със 

стъклопакет и/или в комбинация с плътна част). Прозорците са от РVС със двоен 

стъклопакет, а входните две врати са от Ал.профил- едната остъклена, другата 

комбинация с плътен панел, с антипаник брави. Подменената дограма е здрава, 

със съвременен вид и добра визия, няма оплаквания от персонала на детското 

заведение. Наблюдават се няколко прозореца, които са оставени от вътре, към 

помещенията на монтажна пяна, без фугата да е уплътнена и измазана, а от 

външната страна на прозорци при бивши лоджии- с напукване и не достатъчно 

професионално уплътнена фуга и обърнати страници. Към сутеренното ниво са 

монтирани 2 метални плътни врати- здрави, еднокатни, боядисани с блажна боя, 

като е останала 1 неподменена дървена кована врата - стара, монтирана по време 

на строителството на сградата, не само морално остаряла, но и компрометирана, 

ненадеждна, към момента пред нея от външната й страна са натрупани материали 

с цел ограничаване на достъпа до вътрешността на помещенията. В това си 

състояние старата, неподменена дограма не изпълнява предназначението си и е 

предпоставка за голям коефициент на топлопреминаване през студените дни.  

     

 

От външната страна на прозорците по етажните нива са монтирани Ал. поли, които 

са здрави, но при прозорците на бившите лоджии /към настоящия период усвоени 

и приобщени към детските помещения/ те са наставяни по дължина, с разлика в 

нивата, фугата между тях  не е запълнена и по този начин са създадени условия за 

проникване на атмосферна вода между полите и топлоизолационната система. 

Някои от полите не са достатъчно изнесени извън плоскостта на  фасадата и по 

този начин не изпълняват качествено предназначението си- създадени са условия 

водата да не се откапва, а да се разлива и стича по фасадата.  Пред част от 

сутеренните отвори са монтирани метални, ажурни, предпазни решетки -здрави, 

боядисани с блажна боя. 
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- вътрешна дограма – преобладаващата част от старата, монтирана при 

строителството на сградата дограма е подменена. Монтирани са остъклени и 

плътни алуминиеви врати, както и в комбинация с остъкление и плътни участъци. 

Стълбищата са отделени на етажните площадки от останалия обем на сградата 

посредством двукрили, остъклени алуминиеви врати. Новият вид дограма е здрава, 

съвременна, с добра визия и технически характеристики. Неподменени са част от 

старите врати, дървени, пресовани, които са все още здрави, запазени и с добри 

технически характеристики, освежавани периодично посредством боядисване с 

блажна боя. На технически помещения  вратите са метални, плътни, на  коридор 

към защитното съоръжение- метална, плътна, тип „ПРУ”, вратите са здрави и с 

добри технически характеристики. 

    

 

 Покриви: 

– “Студен” тип - с неизползваемо и ниско, вентилируемо, подпокривно 

пространство. Покривните плочи са изпълнени от панели. Съгласно запазената 

налична документация  подпокривното пространство е високо от около 80см. Над  

асансьорите са машинните помещения, на които покривите са “топъл” тип. Преди 

затваряне на покрива със завършващите покривни панели, по пода  на 

подпокривното пространство е изпълнен топлоизолационен слой от насипен 

керамзит с дебелина на пласта от около 10см, който е изветрял и износен- с 

изчерпан експлоатационен ресурс.  При строежа на сградата е монтирано 

финишно РVС покритие от фолио „Пластифол А” върху циментова замазка /лек 

бетон за наклон/, което впоследствие е подменено с рулонна, битумна 

хидроизолация - от няколко пласта /вероятно воалит, конобит, воалит/.  

Оттичането на “студения” тип покрив  е вътрешно, чрез воронки и водосточни 

клонове. През лятото на 2011г. е направен ремонт на покрива, за да бъдат 

преустановени течовете, при който ремонт е положена цялостно 

хидроизолационна мембрана Sikaplan 15G с дебелина 1,5мм /частично лепена и 

кована/, а под нея е монтиран геотекстил /видно от предоставената от 

ръководството на детското заведение  КСС, подписана и подпечатана от 
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изпълнителя/.  При ремонта са монтирани нови воронки ф110, както и водобран 

при покривните бордове. При /на “топлия”покрив над машинното помещение и на 

двете защитни покривни козирки над двата входа на сградата към основното й 

ниво е изпълнен същия ремон- със същите материали. 

   
              

“Топъл” е покривът над сутеренното помещение ”вентилация” към плувния басейн 

. Към настоящия период на обследване върху него е изпълнена облицовка от 

неформатирани плочи гнайс върху циментопясъчен разтвор. Няма  данни да е 

изпълнявана топлоизолация под плочите. По дъното –тавана на помещението от 

вътрешната страна към периода на обследване също не е монтирана 

топлоизолация.    

    

 

 Външни покрития по стени – към настоящия период на обследване по  

фасадните стени на  сградата е изпълнена топлоизолационна външна система. По  

данни, предоставени от директорката на детското заведение, както и от 

предоставените протоколи  за установяване на действително изпълнените 

количества и видове СМР /Протоколи обр.19/е видно, че  топлоизолацията е 

изпълнена на два етапа – през 2011г и през 2010г.  На първи етап е изпълнена 

топлоизолационна система към  04.11.2010г от изпълнител «Валерос»ЕООД,  а 

втори етап е  завършен към11.04.2011г от изпълнител «Асос инвест»ЕООД /видно 

от разплащателните протоколи/. През 2012г  и 2014г. е изпълнена каменна 

облицовка от неформатиран гнайс по  видимата, надземна  част от /на сутеренните 

стени, граничещи с външен въздух. Облицовката е изпълнена от  ЕТ“Жоро 2007-

Виолет Иванов” /видно от предоставения протокол образец 19- двустранно 

оформен и подписан от страните/. Няма данни под гнайса да е изпълнена 

топлоизолация /по устна информация на директорката такава не е изпълнявана по 

и под участъците с каменна облицовка/, а това е видно и в английския двор под 

външното стълбище  към второстепенния вход на сградата. От същата фирма, 

преди монтажа на каменната облицовка по  «топлия» тип покрив над 

вентилационно помещение към басейна е изпълнена хидроизолация. В английския 
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двор към  и под второстепенното стълбище към основното, първо ниво на сградата 

каменната облицовка е монтирана частично по височината на сутеренните стени- 

само на видимите  отстрани части, в самия английски двор /по стените под котата 

на прилежащата околосградна настилка/.  

                                

Като цяло фасадните покрития са с много добра визия, но на отделни места се 

наблюдава: напукване при прехода между различни по вид материали, около и по 

страници на някои прозорци, тук-там /на 2-3 места/ паднала финишна мазилка, в 

някои зони по долната страница /при прехода  на топлоизолационната система с 

каменната облицовка/ същата линия не е измазана /по фасадната линия между 

фасаден панел и топлоизолационна плоскост е налична фуга, неизмазана, 

необработена/.  

 

   

 Парапети: 

-по вътрешно стълбище– здрав и надежден парапет, изграден от метални 

стойки и широки хоризонтални дървени елементи /пресовани плоскости/, 

боядисани с блажна боя и завършващи в горната си част с дървена ръкохватка с 

лаково покритие, с достатъчна височина  от ниво готов под/настилка от 

гранитогрес/.  

- при английски дворове и второстепенното външно стълбище - от 

метални вертикални стойки и 2 надлъжно монтирани дъски, в добър вид, наскоро 

боядисани /освежени/ с блажна боя, но същите не са в съответствие с 

изискванията на БДС 8267 – 86 “Стълби и стълбища за жилищни и обществени 

сгради. Основни изисквания”.  
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Заключение: През периода на експлоатацията са правени различни по 

вид и обем ремонтно-възстановителни работи – подмяна на фасадна дограма 

/врати и прозорци/, подмяна на вътрешни врати,  подмяна на настилки, 

облицовки, изграждане на хидроизолационна система, външна топлоизолационна 

система и др. С изпълнените до момента ремонтни работи по част 

архитектура е подобрена визията на ОДЗ №29 „Слънце”. Като цяло 

интериорът на детското заведение е много добре поддържан. Сградата е 

проектирана и изградена по одобрени проекти за детско заведение и е с 

капацитет 180 деца, разпределени в 6 детски групи. Към настоящия 

период на обследване  детското заведение  се обитава от 406лица, като 

децата са разпределени в 11 детски групи. Въпреки изпълнената  

топлоизолационна система 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.  /с изм. 

и доп. в брой 85, 88 и 92  от 2009г . и бр. 2 от 2010г/. Сградата не е 

приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/ 01.07. 2009г. 

за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

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

увреждания. 

За правилното и нормално функциониране на ОДЗ №29 „Слънце”, 

сградата  се нуждае от:  привеждането й в съответствие с изискванията на  

Нормите за проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения и на 

Наредба № 3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 85/2012г.) за здравните изисквания 

към детските градини, от изграждане на топлоизолационни системи по 

ограждащите повърхности в обем и с параметри, които биха ги привели  в 

съответствие с референтните им стойности, от ремонт на парапети при 

външно стълбище и английски дворове, както и от подмяна на стенни, 

подови и тавански покрития в неремонтираните до момента помещения от 

сутеренното ниво.        

4.Част “ОВ” 

Показателите  за енергийна ефективност и енергийните характеристики на 

сградата са изчислени в съответствие с Методиката за изчисляване на 

показателите за разход на енергия  и на енергийните характеристики на сгради на 

Наредба №7, приложение № 3 към член 5, с отчитане режима на работа на 

изградените енергийни инсталации в сградата. При огледа са установени следните 

недостатъци в отоплителната система: 

Отоплителните тела в сградата са стари чугунени радиатори  със термостатични 

вентили и нови алуминиеви радиатори. Новите радиатори са присъединени към 

вече съществуващата тръбна разводка с PP тръби. Старите радиатори въпреки 

добрата поддръжка не функционират ефективно. Наблюдават се студени зони, 

като причина може да се посочи запушване на радиаторите, както и моралната им 

остарялост. Необходима е ревизия на проблемните радиатори и тяхната подмяна. 

За периодите, в които се прави профилактика от разпределителното дружество 

към инсталацията за БГВ са свързани и два електрически бойлера по 1000л, които 

са в много лошо състояние. 

5.Част “В и К” 
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Относно хигиенните изисквания и опазване здравето и безопасната 

експлоатация на сградата,   вътрешносградните  В и К  инсталации  е необходимо 

да отговарят на : 

 Норми за проектиране на В и К инсталации в сгради 

 Норми  за проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения 

В тази връзка оценката за съответствие на техническите характеристики на 

инсталацията в сградата на ОДЗ № 29  “Слънце”, ж.к. “Изток”, гр.София,  със 

съществените изисквания  е следната : 

Водопроводното отклонение е подменено с полиетилен висока плътност ,вкл. 

водомерния възел. 

Участъкът от водомерния възел  до хоризонталната разпределителна мрежа е 

изпълнен от  полипропиленови тръби, от където продължава с поцинковани тръби. 

Разпределителната водопроводна инсталация на ниво сутерен не е подменена 

изцяло. Съществуват участъци с напреднала корозия по поцинкованите тръби и 

части, което крие риск от аварии. 

 Вертикалните водопроводни щрангове и разводките до  санитарните 

арматури са  подменени с полипропиленови тръби. 

Санитарните възли са ремонтирани и оборудвани съгласно нормативните 

изисквания. 

  

В санитарните помещения към групите и администрацията водопроводната 

мрежа е  скрита под облицовките, но   в  останалите помещения тръбите са 

изтеглени  открито, по стените, което загрозява визията на фаянсовите 

облицовки.Загубите  на топлина по дължина на мрежата за топла вода са 

значителни, поради липсата на изолация на тръбните разводки, което води и до по 

голям разход. 

  



Доклад за резултатите от обследването на ОДЗ № 29 „Слънце”, 
ж.к.”Изгрев”, ул.”Тодор Стоянов” № 18, р-н „Изгрев” 

  

Канализационната тръбна  инсталация също е подменена.Санитарният фаянс 

е подменен с нов.  

    
 

Басейнът е основно ремонтиран през 2009 г. и като съоръжение е в добро 

експлоатационно състояние.  

В помещенията към басейна В и К инсталациите също са подменени, но са 

останали участъци от старите мрежи, които са амортизирани, корозирали и поради 

високата влажност риска от аварии е много висок. 

 

      

   

Помещенията, на ниво сутерен, където първоначално са били перални, 

сушилни в момента не се използват. 
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Сградната В и К  инсталация,  е в съответствие с нормативните изисквания, с 

изключение   на : 

1.Липсата на достатъчно санитарни възли към групите.На един етаж тоалетни и 

умивални се ползват от две групи, което е в разрез с изискванията на Нормите за 

проектиране на детски заведения, а именно чл.19(3): 

 « Във функционалните звена на децата: 

1. с непосредствена връзка се проектират следните помещения: гардероб-филтър със 

занималнята; гардероб-филтър с умивалнята и тоалетната; занималнята със спалнята; 

3. зрителната връзка с тоалетната се предвижда предимно от занималнята, чрез остъклена 

витрина, с долен ръб на разстояние 1,0 м. от пода.» 

2. Липсата на санитарен възел за лица  с увреждания . 

3. Смесителните батерии не отговарят на изискванията на Нормите за проектиране 

на детски заведения, а именно  чл.33 ал.1: 

 “Към инсталациите за топла и студена вода в умивалните на децата и санитарните възли 

на учениците се предвиждат терморегулатори, които осигуряват температурата на 

студената вода да бъде не по-ниска от 18°С, а на топлата вода - не по-висока от 37°С  . 

4.Отводняването на дворното пространство е неефективно. 

Оттоците са непочистени,запълнени с пръст догоре,  нефункциониращи,  

   

 Ревизионните шахти на дворната канализация не са рекордирани.Някои са 

потънали, други  са недопустимо високи спрямо настилките и опасни  за децата. 

 

5.Част “Електроинсталации” 

Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативи 

(Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
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линии) и се нуждаят от подмяна.  

Няма  алармено-оповестителна инсталация. 

 

6.Част “Вертикална планировка ” 

 Оградата около детското заведение е в добро експлоатационно състояние,  

изпълнена от монолитни, стоманобетонни елементи, върху които са монтирани 

стоманени пана, закачени за стоманени колонки.                 
 Около сградата са изпълнени   тротоарни   и бетонови настилки. Същите са в 

сравнително добро състояние, като в някои зони има слягане на земната основа 

под тях и понижение на нивото на плочките. Повърхностните води   проникват във 

фундаментите, причиняват слягане на земната основа и овлажняване на 

констукцията, което пък води до появата на конструктивни проблеми. 

 В двора при площадските за игра , алеите са в лошо   експлоатационно 

състояние с пропаднали, неравни тротоари, потънали  бетонови ивици   Причината 

е  недобре уплътнен обратен насип  и допълнителното му слягане от мокрене от 

проникнала вода през тротоарите.    
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 Не са спазени 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 . 

    

ІV.ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ДА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ , КАКТО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ 

СЪБИТИЯ   

На основание на проведеното обследване на обект  : 

 

 ОДЗ № 29  “СЛЪНЦЕ” ,УЛ. “ТОДОР СТОЯНОВ”№ 18 , 

Ж.К . “ИЗТОК”,  Р-Н “ИЗГРЕВ”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

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

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

предписания за недопускане на аварийни събития, а именно : 

 

Част “Конструктивна” 

Предлаганите ремонтно-възстановителни работи са съобразени с характера, 

вида и причините на проявените повреди в сградата на детското заведение. Те се 

отнасят за следното : 

 1.  Да се почисти   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.  

 2. Ремонт и възстановяване  на участъците с пропаднали тротоари около 

сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън  основите на 

сградата. Ремонт на външни стълбища , английски дворове и др. 

 3. Усилване на земната основа под конструкцията на главното стълбище и 

площадка; 

 4 .Саниране на сградата, което да включва : 

а) ремонт и подмяна на повредени и разрушени подови настилки и мазилки в 

сутерена; 

б) ремонт на навлажнени стени в помещения в сутерена;  

Изпълнението на работите по усилването, укрепването и възстановяването да 

се извърши по проектни решения, като  се изготви и количествена сметка за СМР. 
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Част “Архитектура”  

1. Да се изпълнят предписанията от конструктивното обследване на 

сградата. Изпълнението на възстановителните работи да се извърши по проектни 

решения,  като  се изготви и количествена сметка за РСМР. 

2. Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на: 

               - Нормите за проектиране на детски и учебно- възпитателни заведения и 

на Наредба № 3/2007г. (посл. изм. ДВ бр. 85/2012г.) за здравните изисквания към 

детските градини 

         -  Наредба № 4/01. 07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението. 

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

документация.  

3. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни 

елементи  и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на 

ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки, както и с необходимия клас по 

реакция на огън, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба 

№ Із-1971/ 29.10.2009г. 

4. Парапетите на стълбищата  е необходимо да са в съответствие с 

изискванията на БДС 8267 – 86 “Стълби и стълбища за жилищни и обществени 

сгради. Основни изисквания”. По терасата и английския двор с липсващ парапет 

да се изпълни такъв.  

5.  Изпълнението на всички видове довършителни работи в помещенията 

(стенни подови и тавански покрития, съобразно предназначението на отделните 

помещения) следва да се извърши само след приключване изпълнението на 

мерките предписани в доклада от конструктивното обследване на сградата, след 

приключване на ремонтни работи по инсталации и след ремонта на  тротоарни 

настилки около сградата и надеждното отвеждане на повърхностните води. След 

отстраняване на течовете и преди полагане на финиша по стени и тавани, 

негодните и компрометирани участъци внимателно и отговорно да се почистят до 

основа, обезпрашат, грундират с „Бетонконтакт” или друг материал, а мазилката 

да се възстанови. След това да се изпълни подходящо боядисване. При ремонтът 

на овлажнените сутеренни стени мазилката се очуква до основа, обезпрашават се 

и се обмазват с хидроизолиращ материал за влажни стени.  

Полагането на материала да става съгласно инструкциите на производителя. След 

това се полагат финишни покрития съгласно предназначението на помещенията. 

6. Препоръчително е да се потърси ново решение по отношение 

функционалното предназначение на неизползваемите в момента помещения в 

сутерена, като за целта се разработят и одобрят необходимите проекти. До 

реализирането на това, да се почистят основно всички помещения от отпадъци, 

ненужен инвентар и пр. 

Част “Отопление и вентилация”  
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  Да се изготви проект част: ОВК, в който да се предвиди подмяна на старите 

чугунени радиатори, с нови Al радиатори. Да се предвиди и необходимата към тях 

арматура и консумативи, като терморегулиращи вентили с термоглава, 

автоматични обезвъздушители и др. необходимо за свързването им към вече 

съществуващата разпределителна мрежа. 

 

В проекта да се предвиди доставка , монтаж на нови и демонтаж на стари 

комбинирани бойлери за осигуряване на БГВ на сградата за периодите, в които се 

прави профилактика от разпределителното дружество – два по 1000л., като се 

предвиди и необходимата към тях арматура. 

Всички гореописани мерки ще доведат до по-ефективна сградна инсталациция 

за ВОИ и БГВ. 

  

Част “В и К”   

1. Да се възстановят компрометираните връзки на вертикалните  

канализационните тръби, при преминаването през плочите, на които се 

наблюдават течове.  

2. Да се обособи санитарен възел  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  

3. Да се изготви проект за отводняване на двора  и  подмени изцяло дворната 

дъждовна канализация като се предвидят нови  оттоци и отводнителни решетки.  

4. Да се рекордират ревизионните шахти на ниво на настилките 

 

Част “Електроинсталации”  

1. Осветителната инсталация да бъде  трипроводна с 3х1,5мм2, изпълнена скрито.  

2. Инсталацията за контактите 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. Всички контакти в 

помещенията за деца да бъдат обезопасени. 

3. Там, където е необходимо ключовете и контактите да се подменят с нови. 

4. Да се заменят винтовите предпазители с автоматични в ел. таблата, където не 

направено. Да се монтират дефектно–токови защити, където е необходимо. 

Да се поставят схеми на таблата (където няма), а като цяло да се направят 

актуални чертежи и схеми на всички електрически инсталации. 

5. Съществуващите ЛОТ да се проверят и доокомплектоват с ЕПРА, ако е 

необходимо. Малкото останали с ЛНС да се подменят с нови енергоефективни. 

Всички осветителни тела да са обезопасени. 

6. Подмяна на съществуващата системата на електрозахранване  с TN-S и 

монтиране на дефектнотокови защити към ел.таблата. 

7.  Да се провери заземителната инсталация. 

8.  Да се провери мълниезащитната инсталация. 

9. Да се изгради алармено-оповестителна инсталация. 



Доклад за резултатите от обследването на ОДЗ № 29 „Слънце”, 
ж.к.”Изгрев”, ул.”Тодор Стоянов” № 18, р-н „Изгрев” 

  

 
Част “Вертикална планировка “ 

 

1. Да се възстановят  потъналите бетонови ивици, ограждащи алеите и зелените 

площи   

2. Да се изпълнят нови тротоарни водоплътни настилки около сградата и нови 

настилки по алеите  

3. Да се обезопаси достъпът до местата за игра и почивка на децата 

4. Да се изготви проект за отводняване на дворното пространство. 

5. Да се осигури достъпна среда 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  
 

Заключение : Считаме за икономически целесъобразно да се изпълнят предписаните в 

доклада мерки. Необходимо е предписаните в доклада мерки да се изпълнят 

едновременно за да се постигне нужния ефект - поддържане на безопасната експлоатация 

на строежа, енергийна ефективност и  да е в  съответствие с действащите нормативни 

актове.  
Възложителят/ Собственикът/  на имота   да състави график за изпълнение на посочените 

в доклада препоръки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа.  
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Докладът с резултатите от обследването на 29 ОДЗ „Слънце”, район “Изгрев“ на 

територията на Столична община, се състави в два еднообразни екземпляра, от които 

един за Възложителя и един за консултанта. 
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