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ЧАСТ А   
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА 
 
Раздел І  
Идентификационни данни и параметри 
 
1. Вид на строежа:   Обществена сграда 
 
2. Предназначение на строежа: Висше учебно заведение 
 
3. Категория на строежа:  Трета категория, буква „в“, съгласно чл. 6, 
     ал. 3, т. 4 от Наредба №1/2003 год. за  
     номенклатурата на видовете строежи 
 
4. Идентификатор на строежа:  68134.101.113.1 
 
№ на кадастрален район:   101 
№ на поземлен имот:   113 
№ на сграда:     1 
строително съоръжение:   Сграда за култура и изкуство 
 
Когато липсва кадастрална карта: 
 
местност:     “Центъра“ 
квартал:      кв.470 
парцел:     УПИ III - за КК „ВИТИЗ и трафопост“    
 
5. Адрес на строежа:   Гр. София, СО Район „Средец“,  
     УПИ III -за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, 
     м. „Центъра“  
 
административен адрес:   гр. София, ул.“Стефан Караджа“№20 
   
 
6. Година на построяване: най-вероятно в периода 1945 - 1955 
 
7. Вид собственост:   Публична държавна собственост 
     Акт за публична държавна собственост 
     № 01695 от 23.07.1999 г. 
 
8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на 
експлоатацията, година на извършване. 

 
8.1. Вид на промените:  
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване,  
основен ремонт, промяна на предназначението) 
 
Няма данни за извършваните реконструкции и ремонти на сградата преди 
1990г. 
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В началото на 90-те години на 20 век е извършена реконструкция и 
преустройство на сградата.  Строително-монтажните работи започват в 
началото на 1991г. и завършват в края на 1992г. Няма пълна документация за 
извършените строително-монтажните работи в този период. На базата на 
запазените проекти и протоколи от оперативките по време на строителството, 
които се съхраняват в НАТФИЗ може да се каже, че са извършени следните 
промени: частични промени в разпределенията на кабинетите, учебните зали и 
обслужващите помещения по етажите; променени са разпределенията на 
санитарните възли; изградена е пожароизвестителна инсталация; сменено е 
подвижно обзавеждане в сградата; сменени са обзавеждане, сценични 
съоръжения и осветление в учебните зали;  монтирани са радиатори и тръбна 
мрежа за тях в сградата; подменени са каменните облицовки с плочи от 
„мушелкалк“ и настилката на стълбищата с каменни плочи „габро“ на партера и 
първия етаж; изградена е климатична инсталация за аулата и залите за 
режисура; покрити са терасите отстрани на фоайето на първи етаж, монтирани 
са нови пожарни хидранти, ремонтирани и пребоядисани са фасадите на 
сградата; подменени са осветителните тела в сградата с луминисцентни; 
ремонтирани и пребоядисани са стени, тавани и настилки. 
 
През 1996 е извършен ремонт и преустройство на част от сутеренния етаж и 
там се изгражда музикален клуб-театър. От запазените проекти се разбира, че 
при преустройството се премахват части от някои стени и има изградени нови 
стени, като промените не са големи. Изградени са климатична и вентилационна 
инсталации. Подовете се настилат с плочи от цепен камък, стените се 
обработват с варова мазилка и шпакловка. Таванът се покрива с пръскана 
мазилка. Запазват се местата на тоалетните и сценичната част. За 
извършеното преустройство има разрешение за ползване №98-РП-Ск-57 от 
25.04.2002г.  
 
В периода 2003-2006 година са направени основни ремонти на някои от 
етажите на сградата. За тях не е запазена документация. През 2003 година е 
ремонтиран  етаж 4, на който се намира „Учебен телевизионен комплекс“. През 
2004 година е направен основен ремонт и модернизация на етаж 3. На този 
етаж се намира „Дигитален мултимедиен център“. През 2005г. е направен 
основен ремонт на етаж 2, на който се намира „Учебен куклен театър“. През 
2006г. е направен основен ремонт на част от етаж 5. На етажа са разположени 
учебни помещения. Не са ремонтирани тоалетните на етажа. 
 
8.2. Вид на промените:  
(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт 
съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 ЗУТ) 
 
През годините са извършвани вътрешни ремонти на отделни помещения 
включващи: 

− полагане на ламиниран паркет 
− бояджийски работи –  боядисване с латекс на стени и тавани 
− ремонтни работи след подмяна на дограма – оформяне на ръбове, 

монтаж на подпрозоречни первази; 
− ремонт на настилки: циклене, шлайфане и лакиране на дървени 

настилки 
− пребоядиване на вътрешни врати; 
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− ремонт на санитарни възли - подмяна на фаянс и санитарен порцелан 
− предстенни обшивки от гипсокартон; 
− нови окачени растерни тавани; 
 

 
8.2. Опис на наличните документи за извършените промени:  
 
Списък с наличните проекти: 
 
Год. Част Фаза Проект / обект 

1983 Сценична 
механизация 

РП Реконструкция и модернизация на ВИТИЗ 
„Кр.Сарафов“- ул.“Ст. Караджа“ №20 
Проектът предвижда нови завеси и навиваем 
киноекран за учебната аула на партера, и нови 
завеси, арлекин, портални кули и други 
съоръжения за останалите учебни зали. 

1986 Технология РП Реконструкция и модернизация на ВИТИЗ 
„Кр.Сарафов“- ул.“Ст. Караджа“ №20 - „учебен 
филмопроизводствен център“, „учебен 
телевизионен център“, „учебна телевизионна 
система“ 

1986 Архитектурна РП Реконструкция  на ВИТИЗ „Кр.Сарафов“ - 
ул.“Ст. Караджа“ №20. 
Запазени са отделни чертежи от проекта. 
Проектът предвижда частични промени в 
разпределенията на кабинетите, учебните зали 
и обслужващите помещения по етажите. 
Променени са разпределенията на тоалетните  
по етажите. 

1986 ОВ РП Реконструкция и модернизация на ВИТИЗ 
„Кр.Сарафов“- ул.“Ст. Караджа“ №20. 
Проектът предвижда монтаж на радиатори за 
водно отопление и необходимата тръбна мрежа 
за радиаторите. 

1986 ВК РП Реконструкция и модернизация на ВИТИЗ 
„Кр.Сарафов“- ул.“Ст. Караджа“ №20. 
С проекта се предвижда подмяна на 
водопроводната инсталация и канализацията 
на сградата. 

1986 ОВИК РП Реконструкция  на ВИТИЗ „Кр.Сарафов“ - 
ул.“Ст. Караджа“ №20 
Проектът предвижда изграждане на две 
климатични инсталации с климатични шкафове 
и вентилационна инсталация. Климатичните 
инсталации обслужват аулата на партерния 
етаж и залите за режисура. Вентилационната 
инсталация обслужва помещения в сутерена. 
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1989 Конструктивна РП Реконструкция  на ВИТИЗ „Кр.Сарафов“ - 
ул.“Ст. Караджа“ №20 – детайли. 
Проектът предвижда премахването на комин 
разположен в западния ъгъл на сградата и 
запълването на отворите в плочите с нова 
стоманобетонна греда и плоча. 

1990  ТП ТСС „София“ централна градска част – 
отклонение за „ВИТИЗ“- ул.“Ст. Караджа“ №20 
 Проекта предвижда изграждане на отклонение 
за централно топлоснабдяване на сградата. 

1991 Конструктивна РП Реконструкция на сградата на ВИТИЗ на ул.“Ст. 
Караджа“ №20. Подобект - „Зала за кукли“. 
Проектът е за подиум и сцена на залата. 
Подиумът и сцената са предвидени със 
стоманена конструкция. 

1991 Архитктурна РП Реконструкция и модернизация на ВИТИЗ 
„Кр.Сарафов“- ул.“Ст. Караджа“ №20. 
Проектът предвижда промяна в разстановката 
на подвижното обзавеждане. 

1994 Архитктурна РП НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ - реконструкция на 
сградата на ул.“Ст. Караджа“ №20, метални 
парапети с осветителни тела в главно фоайе 
при отвори мецанин.  
Проектът предвижда изработка на нови 
парапети във фоайето и остъклените тераси 
отстрани на фоайето на етаж 1. 

1997 Архитектура, 
ОВ, ЕЛ, ВК 

РП Музикален клуб – театър, ул.“Ст. Караджа“. 
Проектът е направен за да се узакони вече 
извършено преустройство и основен ремонт на 
сутеренния етаж.  

1997 Архитектура РП НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ - реконструкция на 
учебна зала в сградата на ул.“Ст. Караджа“ 
№20 
Проектът е за реконструкция на полукръглата 
учебна аула на партерния етаж. 
Запазени са заснемане и отделни чертежи от 
проекта. 
Изградена е нова стоманобетонна конструкция 
на част от амфитеатъра и сцената, като са 
запазени горните четири реда от старата зала. 
Подменени са всички настилки, облицовки и 
обзавеждане. По външната стена са зазидани 
три прозоречни отвора. На покрива са зазидани 
отворите на оберлихта, като е запазен цирлихта 
с растер от метални профили. Проведена е  
отоплителна инсталация. Монтирани са 
алуминиеви прозорци.  
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9. Опис на наличните документи: 
 
 9.1. Инвестиционен проект: няма запазена проектна документация за 
първоначалния проект на сградата 
 9.2. Разрешение за строеж: няма запазено 
 9.3. Преработка на инвестиционния проект: няма запазена 
 9.4. Екзекутивна документация: няма 
 9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ: няма 
 9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ: няма 
 9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в 
експлоатация: няма запазено за цялата сграда.  
 Възложителят разполага с разрешение за ползване на обект 
„Преустройство на сутеренни помещения в „Музикален клуб-театър“-“Мистър 
Пънч“ с №98-РП-Ск-57 от 25.04.2002г.  
 9.8. Удостоверение за търпимост: няма 
 9.9. Акт №01695 за държавна собственост от 23.07.1999г. 
 9.10. Акт за завземане на недвижим имот за държавен от 5.8.1952г. 
 9.11. Заповед от 1986г. на Министерството на народната просвета за 
предоставяне на сградата на ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ от предишния 
ползвател ВИИ „Карл Маркс“ 
 9.12. Писмо №68-00-126 от 18.02.2002г. От службата по кадастъра – 
област София в уверение на това, че сградата е геодезически заснета и 
нанесена в кадастралния план на гр. София. 
 9.13. Удостоверение №51 от 1.10.2002 г. за ползване на строеж по 
предназначение за „Музикален клуб-театър „Битбургер“ 
 9.14. Копие от кадастрален лист 384 (кв.470) за имот пл.номер 12 
издаден от Столична община, ОП“Софийски кадастър“ 
 9.15. Акт за узаконяване №126 от 7.11.1997г. на преустрояване на 
сутерена на сградата 
 9.16. Становище за пожарна и аварийна безопасност за строеж „Клуб-
театър“ в сутеренния етаж с изх. №36 от 08.01.02г. 
 
 
10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа: няма 
 
 
*Забележка: всички архивни документи са налични в техническия архив на 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технически паспорт на строеж: 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20 
находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“ 

 

Май 2016 г. стр. 6 от 44  

Раздел ІІ   
Основни обемно-планировъчни и функционални показатели 
 
1. Сграда  
1.1 Площи: 
  застроена площ:         838,6 кв.м. 
  разгъната застроена площ:   3363,4 кв.м. 
  разгъната застроена площ вкл. сутерен: 4247,4 кв.м. 
1.2 Обеми: 
  застроен обем:    15193 куб.м. 

полезен обем:    13675 куб.м. 
 

1.3 Височина: 19,45 м 
 

1.4 Брой етажи: 
− един подземен етаж (сутерен) 
− шест етажа (партерен, първи, втори, трети, четвърти, пети) 
− един тавански етаж (шести етаж) 

 
1.5 Инсталационна и технологична осигуреност: 
 
Съществуващи сградни инсталации:  

− вътрешни сградни инсталации -  кабели НН, осветителна и силова 
инсталации; 

− инсталация за пожароизвестяване; 
− инсталация за водоснабдяване с топла и студен вода по етажите; 
− канализация за битови и дъждовни отпадни води; 
− централна водна отоплителна инсталация; 

 
Съществуващи сградни инсталационни присъединителни отклонения 
отклонения: 

− подземно сградно отклонение НН; 
− подземно сградно водопроводно отклонение; 
− две сградни подземни канализационни отклонения; 
− подземно сградно отклонение към градската мрежа на ТЕЦ; 

 
2. Съоръжения на техническата инфраструктура 
 
2.1. Електрическо захранване 
 
Обезпечаването на обекта с ел.енергия се осъществява, чрез подземна 
кабелна линия от главно ел.табло (ГРТ), което се намира в съседната сграда 
собственост на НАТФИЗ «Кръстьо Сарафов» с адрес бул. Г.С.Раковски №108А. 
ГРТ е с двойно захранване с подземни кабелни линии от два трансформаторни 
поста с мощност 630kVA, 10/0.4kV и АВР на страна НН.  Меренето на 
консумираната ел.енергия се осъществява, чрез електромерно ел.табло 
монтирано преди ГРТ и е общо за двете сгради. Кабелната линия захранваща 
главното разпределително ел.табло(ГРТ-1) на настоящата сграда е изпълнена 
със силов четирижилен кабел тип СВТ, който захранва главно ел.табло в 
самостоятелно помещение в сутерена с входящ зашитен автомат А4 630А. На 
същото етажно ниво (сутерен) е обособен ресторант, който е с отделно мерене 
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на консумираната ел.енергия и независимо ел.захранване, което се 
осъществява, чрез подземна кабелна линия от улична разпределителна касета 
на електроразпределителното дружество. В ГРТ на настоящата сграда има 
изтеглена втора – резервна кабелна линия захранваща ел.табло ресторант. На 
същата има монтран контролен електомер за контролно отчитане. Схемата на 
заземяване e тип TN-C, т.е. с обединени нулев (N) и защитен (PE) проводници в 
общ (PEN). 
 
От ГРТ-1 (главното разпредлително ел.табло на настоящата сграда) по 
радиална схема се захранват всички етажни разпределителни ел.табла с 
четирижилен кабел с различно сечение положен  в бергманови тръби под 
мазилка. 
 
Категорията по осигуреност на ел. захранването на сградата е трета. 
 
Ел. захранване на обекта – трифазно напрежение 380V/50Hz, няма данни за 
eлектрическата мощност на обекта. 
 
Предполагаемата ел. мощност по информация на обслужващия персонал е 
както следва – инсталирана мощност 120kW, работна мощност 80kW. 
 
2.2. ВиК инсталации  
 
Сградата е водоснабдена с вода за питейни и противопожарни нужди от 
съществуващ подземен водопровод по ул.“Стефан Караджа“. Сградното 
водопроводно отклоневие е от стоманени поцинковани тръби 3“ , неизолирани. 
В абонатната станция е монтиран общ водомер за студена вода 1 ½“ – 30 
м3/час. В сградата е налична водопроводна инсталация за питейни и 
противопожарни нужди от стоманени поцинковани тръби. Правени са частични 
ремонти и подмяна на водопроводните тръби с РР тръби. Водопроводната 
инсталация за топла и циркулационна вода по етажите не функционира – силно 
кородирали са тръбите и запушени от продукти на корозията. 
 
В сградата е изпълнена канализационна инсталация за битови и дъждовни 
отпадни води. Съществуват две подземни сградни канализационни отклонения 
от каменинови тръби ф200 към улица „Стефан Караджа“. Вътрешните 
канализационни тръби са РVС, водосточните по фасадите – от поцинкована 
лачарина. 
 
 
2.3. Топлоснабдителна инсталация  
 
Топлозахранването на сградата се осъществява чрез АС, монтирана в 
помещение в сутерена на сградата. Абонатната станция са захранва от 
подземен топлопровод по ул. „Стефан Караджа“. Абонатната станция съдържа 
секция за отопление на сградата и секция за битова гореща вода. 
 
Диаметър на присъединителната тръба: ф108x4. 
 
Мощност на инсталацията за отопление: няма информация. 
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Мощност на инсталацията за БГВ: няма информация. 
 

2.4 Сервитути 
 

3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и 
предназначението на строежа - няма. 
 
 
Раздел ІІІ  
Основни технически характеристики 
 
1. Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, 
сеизмична устойчивост 
 
* Забележка: Настоящата информация е установена в следствие извършено 
конструктивно обследване на сградата. За детайлна информация и графични 
данни да се гледа част „Конструктивно обследване“ от настоящия Технически 
паспорт. 
 
Строителна система 
Като цяло, конструкцията на разглежданата сграда, представлява комбинация 
от носещи зидове от плътни тухли и монолитен стоманобетонен скелет с 
колони, греди и плочи. Подовите конструкции са стоманобетонни, гредови 
плочи, в частност някои от полетата са касетирани, а други – оребрени само в 
едната посока, както е показано в приложените конструктивни схеми. 
Характерна особеност е, че някои от вътрешните колони имат променливо 
сечение във височина на сградата. Покривът е изпълнен с дървена носеща 
конструкция.  
 
Етажни височини 
Използваните конструктивни етажни височини са както следва: 
Сутерен – 3.05m 
Партер – 3.20m 
Първи етаж – 3.20m 
Втори етаж – 3.20m 
Трети етаж – 3.20m 
Четвърти етаж – 3.20m 
Пети етаж – 3.00m 
Шести етаж – мансарден етаж с променлива светла височина от 1.70m до 
2.55m, като обаче таванът на 2.55m е оформен с дъсчена обшивка, а носещите 
елементи продължават и над тази височина. 
Главното фоайе във височина обхваща партера и първи етаж и съответно 
неговата конструктивна етажна височина е 6.40m. 
Залата на учебния куклен театър във височина обхваща втори и трети етаж и 
съответно нейната конструктивна етажна височина е 6.40m. 
Залата на телевизионното студио във височина обхваща четвърти и пети етаж 
и съответно нейната конструктивна етажна височина е 6.20m. 
 
Геоложки и теренни условия 
Теренът, на който е изградена сградата, е равнинен. В рамките на настоящото 
обследване не са правени проучвания за установяване на почвените 
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характеристики и инженерно геоложките условия на строителната площадка. 
Съдейки по липсата на пукнатини по сградата, както и липсата на каквито и да 
било други дефекти по сградата говорещи за изчерпване на 
носимоспособността на земната основа, може да се заключи, че сградата е 
фундирана в здрав почвен пласт, както и че размерите на фундаментите са 
правилно подбрани. 
По стените на сутеренното ниво на сградата има множество следи от 
просмукване на вода и влага и липса на общ хоризонт на овлажняване на 
стените, което е индикация за наличие на просмукващи се повърхностни води и 
по-скоро липса на плитки подпочвени води. 
 
Фундиране 
Предвид годината на проектиране на сградата и характерните за момента 
строителни практики, за фундирането на сградата могат да бъдат направени, с 
голяма степен на достоверност, следните предположения:  Колоните са 
фундирани, най-вероятно върху многостъпални, ивични, бетонови фундаменти, 
оформящи скара по направение на главните конструктивни оси, с нарастващи 
якостни характеристики на използвания във всяка по-горна стъпка от ивиците 
бетон , с горен ръб на пирамидата достигащ пода на сутерена.  
Стените по контура на сутерена са с дебелина 30-35cm и са изпълнени от 
неармиран бетон – бутобетон. Фундирането им по всяка вероятност е 
изпълнено по аналогичен начин - също с ивици на няколко стъпки. 
Подовата конструкция в сутерена (за помещенията, контактуващи с терена от 
долната си страна), е изпълнена като армирана бетонова настилка с дебелина, 
най-вероятно около 10-12см, армирана с единична мрежа и положена върху 
легло от трамбована баластра или друг подобен инертен материал. 
Използваният за фундаменти бетон вероятно варира от М75 за най-дълбоките 
стъпки на фундаментите и за армираната настилка, М100 до М200 за горните 
стъпки на основите и М200 за колоните (установено чрез безразрушителни 
изпитвания).   
 
Вертикални елементи и противосеизмична конструкция 
Коравината на сградата по отношение на хоризонтални въздействия 
практически е функция на коравината на нейните вертикални носещи елементи.  
Разглежданата сграда притежава носещ стоманобетонен скелет въпреки 
ранната година на нейното построяване. Вертикалните стоманобетонни 
елеменети са сравнително регулярно разположени в план, в няколко надлъжни 
оси, както следва: 
- По външния контур на сградата, скрити в стените на североизточната 
фасада; 
- В ос на стените на стълбището, по-близки до свероизточната фасада и 
успоредни на нея; 
- Около асансьорната клетка и в по-отдалчените от североизточната 
фасада на сградата стени на стълбището; 
- В ос на вътрешната дълга стена на залата на учебния куклен театър и 
телеизионното студио, успоредна на дългите фасади на сградата, като тези 
колони се явяват като свободно стоящи в сутерена и главното фоайе; 
- Свободно стоящи колони в залите и главното фоайе, разположени в ос 
успоредна на югозападната фасада на основното тяло на сградата и 
отдръпната на разстояние 2.40m oт нея; 
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- По външния контур на сградата, скрити в стените на югозападната 
фасада; 
- Вертикални елементи в обема на аулата има по външната дъгообразна 
стена, между прозорците и през приблизително еднакво разстояние от около 
2.50m; 
- Само в сутеренното ниво има и колони под наклонената част на пода на 
аулата, разположени радиално, в ос успоредна на външната дъгообразна стена 
на аулата и на разстояние 3.15m oт нея; 
По всяка вероятност в тези оси са оформени и фундаментните ивици, като са 
обединени и от напречни такива, в ос на по-натоварените колони. 
Установени са множество отмествания на осите на колоните във височина, 
дори и за централните тежко натоварени колони. Формата на колоните също 
масово се мени по височина на сградата. Такива отмествания на остта на 
колоните са силно неблагоприятни по отношение на противосеизмичното й 
поведение. 
Стените в сградата навсякъде са изпълнени със зидария от плътни тухли, и 
макар това да не е правено изрично с оглед противосеизмично осигуряване на 
сградата, те притежават носеща способност и участват във формирането на 
общата коравина на сградата по отношение поемането на сеизмични 
въздействия. Такива зидове, обрамчени от стоманобетонни елементи работят, 
на практика, като тухлени шайби със съответна коравина. Фактът, че сградата 
притежава значителен брой такива стени, разположени в две 
взаимноперпендикулярни посоки и обрамчени със стоманобетонни елементи, 
както и че те в по-голямата си част преминават през цялата височина на 
сградата е благоприятен за нейната устойчивост на хоризонтални въздействия.  
По отношение на поемането на вертикални въздействия, тухлените зидове 
играят сравнително малка роля, поради голямата коравина на гъстооребрените 
подови елементи, които и самостоятелно са в състояние да предадат етажните 
вертикални товари към стоманобетонните колони.  
Стоманобетонният скелет на сградата сам по себе си притежава коравина и 
носимоспособност за поемане на хоризонтални въздействия, благодарение на 
многобройните корави възли, съществуващи в точките на връзка колона-греда, 
още повече, че на места при по-големите подпорни разстояния, тези връзки са 
допълнително подсилени със стоманобетонни вути около колоните. Сградата 
притежава значителен брой такива многоетажни многоотворни рамки. 
Неблагоприятен фактор е отместването на осите на колоните по височина. 
Сградата има близка до правоъгълна форма в план, запазваща се във 
височина, което е допълнителен благоприятен фактор по отношение на 
антисеизмичното й поведение. 
 
Етажни подови конструкции 
Етажните подови конструкции на сградата са монолитни, стоманобетонни, 
гредови плочи. Преобладаващото решение на полетата е с оребряване с греди 
през разстояние 1.15-1.50m. Ребрата в общия случай са ориентирани 
успоредно на късите фасади на сградата и стъпват върху главни греди в 
перпендикулярното направление. Главните греди са разположени в същите 
надлъжни оси, както и колоните, както беше описано по-горе. Греди са 
оформени и по контура на сградата и около междинните стълбищни площадки. 
Наклонената част от пода на аулата е решен също като гредова плоча. Тъй 
като в този случай помещението е с полукръгла форма, гредите са 
разположени радиално спрямо центъра на окръжността, в ос на всяка от 
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колоните. Местата на гредите и размерите им (там където са установени), при 
всяка от етажните плочи са показани схематично в приложените чертежи. 
По-специфично е решението на плочите над залите. Поради голямото 
подпорно разстояние там, подпирането е прибрано навътре и по този начин е 
оформена конзолна част със значителна дължина, като противовес на 
голямото подпорно разстояние на полето. Считаме, че е използвано такова 
решение, тъй като по фасадата на тези полета, чрез безразрушителни методи, 
не се установява наличие на вертикални стоманобетонни елементи. Такова 
решение съответства и на маниера на проектиране от годината на построяване 
на сградата и е възможно от нормативна гледна точка към същата година. 
Въпреки това, ако се предвиждат преустройства по сградата, винаги трябва да 
се има предвид и възможна неточност на разрушителните методи и да се търси 
потвърждение на вида на конструкцията и чрез разкриване. 
 
Покривна конструкция 
Покрива на сградата е скатен, с наклон около 28-30 градуса. Скатовете са 
оформени с дървени ребра, стъпващи върху дървен скелет от маии, улами и 
колони. Отводняването е през улуци и външни водосточни тръби. 
 
Други 
Покритието над помещенията на първи етаж, обособени над оберлихтите е 
изпълнено с лека стоманена конструкция и покритие от ламарина. 
 
Противосеизмично осигуряване на сградата 
По времето, когато сградата е проектирана (началото на 50-те години на XX-ти 
век) е бил в сила „Правилник за проектиране и строеж на сгради и инженерни 
съоръжения в земетръсните райони на България“ от 1947-ма година. Съгласно 
този нормативен документ, град София попада в сеизмичен район с VIII-ма 
степен на интензивност на сеизмичното въздействие. По отношение на 
оценката за сеизмична осигуреност на сградата, по критериите на „Наредба No-
02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-
та година, може да бъде казано следното: От момента на построяването си до 
момента на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби 
сеизмични въздействия (под VII-ма степен по скалата MSK), както и на две по-
силни такива – земетресението от 04.03.1977-ма година, с епицентър гр. 
Вранча, Румъния, класифицирано като VIII-ма степен по скалата MSK и усетено 
в София като VII-ма–VIII-ма степен и земетресението от 22.05.2012г. с 
епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като VII-ма степен по скалата 
MSK. Няма данни някое от тях да е предизвикало разрушения, пукнатини  или 
други дефекти по носещи конструктивни елементи на сградата. Сградата е 
изпълнявана по одобрен проект, при изготвянето на който са спазени 
действащите към онзи момент нормативни документи, актуални и в момента на 
въвеждането на сградата в експлоатация. В сградата има извършвани 
преустройства, при които са премахнати части от вътрешните зидове. Тези 
зидове са участвали във формирането на общата коравина на конструкцията 
по отношение на поемането на сеизмични въздействия, но тъй като не са 
обрамчени и от двете си страни с колони, тяхното участие не е значително и 
тези промени не водят до редуциране на общата носимоспособност на 
сградата с повече от 5%. Поради изброеното по-горе, за сградата може да се 
даде положителна оценка на сеизмичната й осигуреност тъй като 
изискванията на Чл.6, (2) от „Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и 



Технически паспорт на строеж: 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20 
находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“ 

 

Май 2016 г. стр. 12 от 44  

съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година са удовлетворени. 
Въпреки това, носещата конструкция на разглежданата сграда не отговаря на 
редица от актуалните изисквания, заложени в действащите към настоящия 
момент нормативни документи,  като например минимален клас на бетона, 
минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за конструиране 
на елементите, поемащи сеизмични въздействия и др. Различна е методиката 
за определяне на сеизмичните сили, сеизмичното райониране, стойностите на 
изчислителните ускорения на земната основа, на коефициентите на значимост, 
на реагиране и т.н. Най-сериозното несъответствие по отношение на 
конструктивните изисквания е установеното масово отместване на осите на 
колоните във височина на сградата, което е недопустимо съгласно актуалните 
нормативни документи. Дължината на конзолната част, при полетата над 
залите, също надхвърля допустимата дължина, съгласно актуалната 
нормативна уредба за противосеизмично осигуряване на сградите. 
По отношение на изискванията (за методиката за определяне на сеизмичните 
сили, оразмеряването и конструирането на антисеизмичните конструкции) 
заложени в Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони” от 2012-та година и по смисъла на ал.1,3 от 
допълнителните разпоредби към нея, сградата е "неосигурена", тъй като е 
проектирана и изпълнена преди 1987г.  
Както бе посочено по-горе, съгласно „Правилник за правилник и строеж на 
сгради и инженерни съоръжения в земетръсните райони на България“ от 1947-
ма година, град София попада в сеизмичен район с интензивност на 
въздействието VIII-ма степен по МСК. Изчислителните сеизмични сили, 
съгласно същия документ, се определят по формулата:  
 
Zk = Kс . Qк    където:  
 

Kс = 0.050 – сеизмичен коефициент за райони с VIII-ма степен на 
сеизмичното въздействие;  
Qк – натоварване за съответното етажно ниво, съсредоточено в т. “К”. 
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно: 
S1 = 0,050 . Q1 

S2 = 0,050 . Q2 

S3 = 0,050 . Q3 и т.н.  
Според наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони” от 2012-та година, град София попада в сеизмичен район с 
IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие по скалата МSK. 
Kонструкциите следва да бъдат оразмерени за поемане на сеизмични сили, 
чиито изчислителни стойности се определят по формулата: 
 
Eik = C. R . Kс . βi . ηiк . Qк  където: 
 

C = 1,20 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от III-ти клас по 
значимост на строежите (III - та категория по ЗУТ); 
R = 0,33 – коефициент на реагиране, за смесени системи, еквивалентни 
на рамкови, със стени участващи в поемането на сеизмичните сили, 
изпълнени от обрамчена с колони, неармирана тухлена зидария; 
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0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви 
група С); 
ηiк - коеф. на разпределение на динамичното натоварване; 
Kс = 0,27 - коефициент на сеизмичност, за зона с IX-та степен на 
интензивност (гр.София); 
Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К” 
За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно: 
S11 = 1,20.0,33.0,27.β1.η11.Q1 = 0,107.η11.Q1.1.2/T1 = 0,128.η11.Q1/T1; 
S12 = 1,20.0,33.0,27.β2.η12.Q2 = 0,107.η12.Q2.1.2/T2 = 0,128.η12.Q2/T2; 
S13 = 1,20.0,33.0,27.β3.η13.Q3 = 0,107.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,128.η13. Q3/T3 и т.н.  

 
Действащите към момента нормативни документи поставят по-строги 
изисквания към конструкциите на сградите. Изброените по-горе изисквания за 
минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, 
изисквания за конструиране на елементите, поемащи сеизмични въздействия и 
др. са още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Това 
налага за сградата да се въведат ограничения за бъдещи дейности свързани с 
промяна на конструкцията й, промяна на експлоатационните натоварвания, 
надстроявания, реконструкции и т.н. (съгласно чл.5 от „Наредба -02-20-2 за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”).  Ако се 
предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни намеси, те 
следва да се изпълняват само след изготвяне и одобрение от съответните 
инстанции на работен инвестиционен проект по всички части, включващ и 
цялостно укрепване на съответната сграда, съгласно всички актуални 
изисквания за конструкции, подложени на сеизмични въздействия.  
 
Натоварвания за сградата 
Сградата вероятно е проектирана съгласно „Правилник за натоварванията на 
сгради и за допустимите натоварвания на почвата при сгради” от 1950-та 
година. За разглежданата сграда, в него са заложени следните 
експлоатационни натоварвания: 

- 3.00 кN/m2  за аудитории и класни стаи;  
- 3.00 кN/m2  за коридори и стълбища в обществени сгради; 

Натоварването от сняг върху покривната конструкция, съгласно същия 
правилник е 0.75 кN/m2. Натоварването от вятър не е меродавно за 
разглеждания вид конструкция, поради което не е анализирано. Собствените 
тегла на материалите не са променяни в по-късните нормативни документи до 
настоящия момент. 
По отношение на „Наредба 3 за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година, 
експлоатационните натоварвания за класните стаи са непроменени, а за 
аудиториите са увеличени на 4.00кN/m2. Натоварването за коридорите и 
стълбищата също е непроменено.  
Натоварването от сняг за гр.София е завишено на 1.00 кN/m2.  
В „Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции” фигурират същите 
стойности на експлоатационните натоварвания за помещенията, както и в 
българските нормативни документи. Натоварването от сняг обаче, е 
допълнително завишено на 1.28 кN/m2. 
Във всички следващи нормативни документи, след момента на проектиране на 
сградата, има разлики и в коефициентите на сигурност, за съответния вид 
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натоварване. Тъй като обаче сградата е била експлоатирана съгласно 
настоящото си предназначение в продължение на дълъг период от време, и за 
в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, няма основания да 
се смята, че усилията в елементите не могат да бъдат поети с наличната им 
носимоспособност.  
 
Норми за проектиране на бетонни конструкции 
По времето на проектиране на сградата, е бил актуален „Правилник за 
стоманобетонните строежи” от 1948-ма година. Може да се счита, че 
заложените в него изисквания са спазени, тъй като най-вероятно конструкцията 
на сградата е изпълнена и въведена в експлоатация, съгласно одобрен проект 
по част Конструкции, още повече, че по носещите хоризонтални и вертикални 
конструктивни елементи не се откриват пукнатини, недопустими деформации 
или други дефекти.  
В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1996-та 
година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по отношение 
на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи, освен завишаване 
на минималните конструктивни изисквания. 
В „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” има 
заложени различни изисквания по отношение на конструиране на армировката. 
Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне, въведена е различна 
номенклатура на армировъчните стомани и др. Тези изисквания по презумпция 
не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на сградата, към настоящия 
момент, не предполага, че усилията в носещите конструктивни елементи не 
могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност.  
 
Норми за фундиране 
По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият 
период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания 
в основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре 
уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се 
очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или 
други проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма 
индикации за наличието на такива.  
 
 
2.  Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост): 
 
2.1. Огнеустойчивост на конкретния строеж установена от настоящото 
обследване. 
 
Установена е Втора степен на огнеустойчост на сградата съгласно Таблица 3 
от Наредба № Із-1971 „за строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар”. 
 
2.2. Еталонна нормативна огнеустойчивост.  
 
Определя се минимално допустима Втора степен на огнеустойчивост 
съгласно Таблица 4 от Наредба № Із-1971 „за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”. 
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3. Санитарно – хигиенни изисквания и околна среда.  
 
Сградата разполага с необходимите условия за спазване на санитарно – 
хигиенните изисквания.  

 
3.1. Мироклимат: Необходимо е да се извършват периодичните измервания на 
микроклимата в сградата. 

 
3.2. Изкуствено осветление:  
 
Необходимата осветеност е постигната с избраните осветителни тела. 
Необходимо е да се извършват периодичните измервания на изкуственото 
осветление в сградата. Нормените изисквания на БДС EN 12464-1-2011 по 
отношение на осветеността на такъв тип помещения са: 
− Адм. кабинети, работни стаи - 300lx 
− Kласни стаи, учебни кабинети - 300lx 
− Аудитории, зали за четене на лекции – 500lx 
− Лаборатории - 500lx 
− Кабинети и стаи на преподаватели - 200lx 
− Читални зали - 500lx 
− Зала за открит достъп до книгите (на стелажите) - 200lx 
− Стая за каталози - 150lx 
− Книгохранилища - 75x 
− Зрителни зали на театри, концертни зали - 200lx 
− Фоайе на театри, изложбени зали - 200lx 
− Гримьорна - 300lx 
− Вестибюли и гардероби - 200lx 
− Стълби - 150lx 
− Коридори и проходи - 100lx 
− Санитарни възли - 200lx 
(БДС EN 12464-1-2011 - СВЕТЛИНА И ОСВЕТЛЕНИЕ. ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
РАБОТНИ МЕСТА; Част 1: Работни места на закрито) 
 
3.3. Микробиологични показатели: Сградата се захранва с вода за питейно – 
битови нужди от градската водопроводна мрежа. Няма данни  за 
микробиологични замърсители на сградата водопроводна инсталация за 
питейно – битови нужди. 

 
3.4. Санитарно-защитни зони, сервитутни зони.  

 
3.5. Други изисквания за здраве и опазване на околната среда:  

 
− Наредба № 2 от 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и 

интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15 от 2007 г.); публ., 
БСА, бр. 5 от 2007 г. 

− Закон за здравето (ЗИД на Закон за здравето, обн.ДВ бр.42/2010г.) 
− (ЗНЗ) – Закон за народното здраве 
− Наредба №3 от 27 април 2000 г. За здравните кабинети в детските 

заведения и училищата, обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 
10 октомври 2000г. 
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− Закон за храните (ЗХ) (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 
80 и 96 от 2006 г.,   бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 
23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г. и бр. 8 от 
2011 г.) 

− Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от  2006 г.) 
− Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене 

(публ., БСА, бр. 2 от 1962 г.); изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г. 
− Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.). 
− Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението (публ., 

БСА, кн. 6 - 7 от 1981 г.; отм. таблица 5 към т. 2.20 (ДВ, бр. 69 от 1986 г.) 
− Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни 

и обществени сгради (не се отнасят за жилищни сгради и за обществени 
тоалетни с неограничен достъп), публ., БСА, бр. 8 от 1967 г.; отменени 
части (ДВ, бр. 6 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 от 1988 г. 

− Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн. 8 от 
1981 г.; изм. и доп., кн. 3 - 4 от 1985 г.; отм. таблица 24 към т.4.12, ДВ, 
бр. 69 от 1986 г.; публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.) 

− Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на 
вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 
4 от 2010 г 

− Наредба №6/26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в 
жилищни и общественообслужващи сгради 
 

3.6. При експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на Закона за 
управление на отпадъците! 

 
4. Ниво на шума 
 
Сградата се намира на третостепенна градска улица с еднопосочно 
ненатоварено движение. Поради това не се очаква шумово натоварване 
надвишаващо нормалните експлоатационни нива.  
 
5. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на 
топлопреминаване на сградните ограждащи елементи. 
 
Като част от настоящото обследване на сградата е извършено Обследване за 
Енергийна ефективност на сградата и е издаден Сертификат за енергийните 
характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Всички 
необходими данни за енергийната характеристика на сградата, коефициентите 
на топлопреминаване на ограждащите елементи и др. да се търсят в 
резултатите от Обследването за енергийна ефективност и в издадения 
Сертификат. 
 
6. Елементи на осигурената достъпна среда:  
 
Нормативни изисквания за достъпна среда: НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. „за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания“ 
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6.1. Съществуващи стълбища  

− височина на съществуващо стъпало 15см; нормативна височина на 
стъпало: не по-голяма от 17см; 

− ширина на съществуващо стъпало 32 см; нормативна ширина на 
стъпало: от 28 до 35 см; 

− ширина на съществуващото стълбищно рамо 140см; нормативна 
ширина на стълбищното рамо: не по-малка от 120см; 

− съществуващ парапет: масивен с височина около 55 см; нормативни 
изисквания към парапетите: НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. 

 
Стълбищата съответстват на изискванията за достъпност. Парапетът на 
стълбищата не съответства на изискванията за достъпност и безопасност.  
 
6.2. Съществуваща асансьорна уредба 

− светли размери на съществуващата кабината 130/110см; минимални 
нормативни размери: 100/125 см; 

− светла ширина на съществуващите асансьорни врати 70см; минимална 
нормативна светла ширина на асансьорните врати: 80 см; 

 
Асансьорната уредба не отговаря на изискванията за достъпност.  
 
Раздел ІV   
Сертификати 
 
1. Сертификат за енергийна ефективност:  
 
Като част от настоящото обследване е извършено Обследване за Енергийна 
ефективност на сградата и е издаден Сертификат за енергийните 
характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Всички 
необходими данни за енергийната характеристика на сградата, коефициентите 
на топлопреминаване на ограждащите елементи и др. да се търсят в 
резултатите от Обследването за енергийна ефективност и в издадения 
Сертификат. 
 
 
2. Сертификат за пожарна безопасност: Няма. 
 
3. Други сертификати: Няма 
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Раздел V   
Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 
техническия паспорт 
 
1. Данни за собственика: 
 
Собственик на обекта е Държавата с Акт за публична държавна собственост № 
01695 от 23.07.1999г., утвърден от областния управител на област София. 
 
2. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и 
съставили техническия паспорт на строежа. Данни за наетите физически 
лица: 
 

− арх. Никола Николов – по част Архитектурна с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №03039 
 
− инж. Мария Абаджиева – по част Конструктивна с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №01413 
 
− инж. Венелин Върбанов – по част ВиК инсталации с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №00903 
 
− инж. Антон Петров – по част Електрически инсталации с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №13378 
 
− инж. Живко Бонев – по част ОВК инсталации с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №02947 
 
− инж. Георги Грозданов – по част Пожарна безопасност с 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №13144 

 
 
Забележка: Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, 
както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа. 
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ЧАСТ Б   
МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ 
 
Раздел І  
Резултати от извършено обследване  
 
Обследването на обекта е извършено, чрез проучване на наличната 
документация, чертежи, снимки и оглед на място. 
 
Сградата е построена след Втората световна война, най-вероятно в периода 
1945-1955 г.. През 1952г. с акт за „завземане на недвижим имот за държавен“ 
имотът  (с обща площ 1000 кв.м) се предоставя на Висшия иконимически 
институт, като бившият собственик е „Свободен университет“. През 1986г. 
сградата е изцяло предоставена за ползване на ВИТИЗ “Кр. Сарафов“със 
заповед на Министерството на народната просвета.  
 
По настоящем в сградата се обучават студенти от факултет „Екранни изкуства“ 
и факултет „Сценични изкуства“.  
 
Сградата е шест етажна, като етажите са номерирани по следния начин – 
партер, първи, втори, трети, четвърти, пети. Над пети етаж има един тавански 
етаж, който е номериран като шести етаж. Под партера има едно сутеренно 
ниво.  
 
На партера се намира амфитеатрална  аула, с площ 290кв.м, със сцена и 
амфитеатър  за 158 зрители за провеждане на учебни занятия и тържествени 
заседания. На втория етаж е разположен учебен куклен театър за 80 зрители. 
На третия етаж е разположен дигитален мултимедиен център. На четвъртия 
етаж е разположен учебен телевизионен комплекс. По различните етажи са 
разположени учебни зали, работилници и обслужващи помещения. В сутерена 
са разположени музикален клуб, абонатна станция, ГРТ и работилници. 
Музикалният клуб има самостоятелен вход от ул.“Стефан Караджа“. 

 
1.1. Част Архитектурна 
 
Сградата е масивна с монолитен стоманобетонен скелет с гредова подова 
конструкция и стоманобетонни плочи. Външните и вътрешните стени са от 
тухлена зидария. Външните стени са покрити с мазилка без  слой 
топлоизолация. Покривът на основната сграда е с дървена конструкция и 
покритие от керемиди. За вертикални комуникации в сградата са изградени две 
стълбища и един асансьор. Главният вход на сградата е от ул. “Стефан 
Караджа“. 
 
1.1.1. Подови покрития 
 
- Мозайка: Монолитна мозайка е изпълнена в етажните фоайета и коридори по 
всички етажи. Стълбищните рамена и площадки от втория етаж нагоре и в 
сутерена също са изпълнени с мозайка. Мозайката е в добро състояние. По 
стъпалата има обрушени ръбове. На отделни места по повърхността на 
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мозайката има пукнатини и зацапвания с боя. Пред вратите на главния вход на 
сградата мозайката е изтрита и с обрушени ръбове. 
- Ламиниран паркет: В малка част от кабинетите и стаите на партерния, първи, 
трети и шести етаж настилката е ламиниран паркет. Паркетът е полаган при 
частични ремонти в последните години и е в добро състояние. 
- Дървено дюшеме: В аулата на партера и в учебния куклен театър на втори 
етаж е изпълнено дървено дюшеме, което на места е с надраскано или с 
изцяло изтъркано защитно покритие.  
- Керамична настилка: Настилка от теракот е изпълнена във всички санитарни 
възли на сградата и в някои от помещенията и коридорите на пети и шести 
етаж. Настилките са в добро състояние. В сутеренния етаж настилка от теракот 
е изпълнена в санитарно-битовите помещения, кухнята, офисите и складовете 
на заведението. В тези помещения настилките са стари и амортизирани. 
- PVC настилка- балатум: В аулата на партера настилката по стълбите и 
пътеките със седалки е в лошо състояние, изтъркана, захабена и прокъсана. 
- Паркет – в голяма част от стаите и кабинетите на първи, втори, трети и пети 
етаж е запазена настилката от естествен паркет. Като цяло паркетът е в добро 
състояние.  
- Саморазливна замазка – в някои от помещенията на учебното телевизионно 
студио на четвърти етаж е изпълнена саморазливна замазка. Замазката е в 
добро състояние. 
- Настилка от каменни плочи –  Стълбищата на партера и първия етаж са с 
каменна настилка от „Габро“. На челата на първите стъпала на стълбищата 
има извити части, където са паднали част от плочките. 
 
1.1.2. Стенни покрития 
 
- Латекс върху шпакловка: Стените в почти всички помещения са с финишно 
покритие от латекс. Състоянието на латекса и шпакловката е различно в 
различните помещения в зависимост от функцията им и разположението в 
сградата. Като цяло състоянието е добро. В някои от помещенията стените са 
зацапани, ръбовете на стени и колони имат обрушвания. В аулата и в някои от 
помещенията на шести етаж, по латекса са избили петна от влага.  Влагата 
избива заради компроментирана външна мазилка. По голямата част от 
помещенията са боядисани с бял латекс. На първи и трети етаж някои от 
стените са в бледозелен или бледосин цвят. В сутерена по стените на офисите 
на заведението, както и по тавана на тоалетните за клиенти до офисите избива 
влага. Тези помещения са под земята, като тоалетните се намират под 
външния двор и влагата е в резултат на компроментирана хидроизолация и 
вероятно течове от отводняването на двора. 
- Каменни облицовки – всички фоайета и стълбищата от партерния етаж до  
трети етаж включително са облицовани с „мушелкалк“. На партера и първи 
етаж облицовката е до нивото на гредите. На втори и трети етаж облицовката 
достига до различни нива.  
- Фаянсови плочки – стените във всички тоалетни по етажите са с фаянсови 
плочки. Покритията от плочки са в много добро състояние с изключение на 
тоалетните в етаж 5, където облицовките са по-стари и амортизирани. В 
сутерена с фаянсови плочки са облицовани тоалетните за клиенти и санитарно-
битовите помещения за персонала на заведението. Облицовките в тоалетните 
са в много добро състояние, а в санитарно-битовите помещения са стари и 
амортизирани. 
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- Мазилка – в сутерена стените на техническите помещения, работилниците и 
складовете са на мазилка. На много места мазилката е обрушена и зацапана, 
като в някои помещения към задния двор мазилката е подкожушена поради 
проникването на влага през фасадната стена. 
 
1.1.3. Тавани 
- Латекс върху шпакловка: В етажните  фоайета и коридорите на всички етажи 
таваните са с финишно покритие от латекс. На последния шести етаж на места 
по тавана има петна от влага, което говори за течове в покрива. В някои части 
от обшивката на тавана има пукнатини. На партерния етаж в аулата и в някои 
от другите помещения на отделни места по тавана има петна от влага. 
- Окачени тавани: В тоалетните на първи етаж е монтиран растерен окачен 
таван с минерални пана. На четвъртия етаж в някои от залите на учебния 
телевизионен комплекс са монтирани окачени тавани с пана от минерална 
вата. Изградени са тавани от метални ламели в покритите тераси на етаж 1, в 
учебния куклен театър на етаж 2, в тоалетните на трети, пети и шести етаж, в 
санитарно-битовите помещения и в складовете на заведението в сутерена. 
Ламелите не са в добро състояние в тоалетните на пети етаж и в сутерена, 
защитния им слой е повреден и зацапан. В останалите помещения са в по-
добро състояние с малки повърхностни дефекти. В сутерена в толетните за 
клиенти са монтирани окачени тавани от гипсокартон. По тези тавани, както и 
по стените на помещенията до тоалетните има петна от влага. Тези помещения 
са под земята, като тоалетните се намират под външния двор и влагата е в 
резултат на компроментирана хидроизолация и вероятно течове от 
отводняването на двора. 
- В сутерена работилниците, складовете, помещението ГРТ са с видима 
стоманобетонна конструкция на тавана. В някои от помещенията бетонната 
повърхност е боядисана. 
 
1.1.4. Врати и прозорци 
Вратите в сградата са няколко вида: 
- Шпервани врати с каса: По-голямата част от вратите са от този тип. Някои от 
вратите са с единично остъкляване. Всички врати са преобоядисвани при 
извършваните ремонти по етажите. По различните етажи са боядисани в бяло, 
зелено, лилаво и кафяво. В помещенията, които се използват повече вратите 
имат очукани ръбове и повредена на места боя. 
- Врати от алуминиева дограма (нови): В някои от помещенията на партера, в 
тоалетните на първия етаж, в някои от кабинетите на трети и шести етаж 
дървените врати са подменени с нови алуминиеви врати, бели на цвят. Тези 
врати са в добро състояние. 
- Врати от елуксарана алуминиева дограма (стари): На партерния етаж 
външната и вътрешната дограма на фоайетата е алуминиева, вероятно 
монтирана 80-те години на 20 век. 
- PVC врати: вратите на заседателната зала на първи етаж, на кукления театър 
и част от стаите на втори етаж са PVC.  
Прозорците в сградата са няколко вида: 
- Дървени, двукатни: Такива са по-голямата част от прозорците по всички 
етажи. Те са пребоядисвани при извършваните ремонти по етажите в сградата. 
По различните етажи дървените прозорци са в боядисани в бяло, синьо, 
лилаво, светлозелено и оранжево. Като цяло прозорците са амортизирани, на 
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доста места с олющена боя и повредени от водата и от експлоатацията 
дървени елементи и обков. 
- Прозорци от алуминиева дограма (нови): На партера и първия етаж има 
помещения с такива прозорци. Прозорците са обърнати към фоайетата. 
- Прозорци от PVC дограма (нови): В аулата на партерния етаж и в някои от 
стаите на трети и четвърти етаж старите прозорци са подменени с бели PVC 
прозорци. 
- Прозорци от елуксирана алуминиева дограма (стари):  Такива прозорци са 
монтирани на: тоалетните до пети етаж, северното стълбище. 
- Остъкляване със стоманени профили: Покритите тераси от двете страни на 
фоайето на първи етаж са заградени със стоманена дограма и армирано 
стъкло. Частта от остъкляването, която е под наклон е защитена отгоре със 
стоманена мрежа. 
 
1.1.5. Фасади 
 
Главна фасада 
Главната фасада е фасадата към ул. „Стефан Караджа“. Фасадата притежава 
художествена стойност. Тя е проектирана в стегнат и пестелив стил с 
класицистични архитектурни елементи характерен за по-скромните сгради от 
50-те години. 
По-голямата част от фасадната стена е покрита с мазилка. Мазилката като 
цяло е в добро състояние, но е зацапана и на места е издраскана с графити. На 
партерния етаж до височината на прозорците и около главния вход с височина 
два етажа е изпълнена облицовка от масивен гранит и мозайка. Прозорците по 
всички етажи също са с рамки от мозайка. Облицовките са зацапани, но са в 
добро състояние. Фасадната плоскост завършва с корниз. Корнизът е с 
повредена от течове мазилка. Причината вероятно са течове в улука, закрепен 
към корниза. Над корниза се намира външната стена на пети етаж. Мазилката 
на тази стена е увредена и на места паднала, тъй като се мокри от дъждовната 
вода падащата  върху корниза. Корнизът и долната част на стената над 
корниза са покрити с листове ламарина и обработени отгоре с обмазъчна 
хидроизолация. Контакта на мазаната хидроизолация със стената на места е 
компроментиран. На партерния етаж, при входа за заведението в сутерена е 
изградена козирка и е направена нова мазилка върху съществуващата. Между 
входа за заведението и главния вход на сградата има вход за книжарница 
разположена на партерния етаж. Отворът на прозореца на книжарницата се 
използва като витрина за книги. Пред него е монтирана ролетна решетка, която 
има амортизиран вид. В двата края на фасадата са разположени водосточни 
тръби от поцинкована ламарина, които са боядисани в цвета на мазилката, но 
нямат добър вид. На четвъртия етаж под пет от прозорците са монтирани 
външни тела на климатици. Външно тяло на климатик е монтирано и пред 
прозорците на заседателната зала на първи етаж.  
 
На фасадата са монтирани три видове дограма от различни материал, цвят, 
състояние и като време на поставяне. По-голямата част от прозорците са 
дървени, пребоядисвани в лилаво или бяло. Те са най-стари и амортизирани.  
Входните витрини и врати на партерния етаж, както и прозоците на 
заседателната зала на първи етаж са от елуксиран алуминий, без прекъснат 
термомост, монтирани вероятно през 80-те години на 20-ти век. Два прозореца 
на трети и пет прозореца на четвърти етаж са PVC, бели на цвят, монтирани 
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след 2000 година. На четвърти етаж двата крайни прозореца в западна част на 
фасадата са демонтирани и отворите в стената са зазидани с блокчета 
газобетон. Рамката от камък около прозореца е запазена. 
 
 
Фасада към вътрешния двор 
Фасадните стени на сградата към вътрешния двор са покрити с няколко вида 
мазилка, които са правени при различните ремонти на сградата и са с различни 
цветове, текстура и състояние. Стените на партерния етаж обърнати към 
градината на заведението са с най-нова мазилка. Мазилката е в много добро 
състояние, без повреди, в жълт и кафяв цвят. Над нея първия етаж до покрива 
на аулата е с бледосиня мазилка. На западната страна на аулата мазилката е 
повредена от течове на улука на покрива. На места мазилката изцяло липсва.  
От втори етаж нагоре стените са със сива пръскана мазилка. На много места 
мазилката е обрушена, отлепена от основата или паднала. Най-повредена е 
мазилката нанесена върху външните стоманобетонни греди до западното 
стълбище на сградата. Правени са частични ремонти на мазилката през 
годините, но те се различват от оригиналната мазилка и стоят като кръпки на 
стената. В стените на втори и трети етаж са затваряни и намалявани отвори 
при различни преустройства през годините. На фасадните стени към 
вътрешния двор са монтирани три различни видове дограма различни като 
материал, цвят, състояние и като време на поставяне. На аулата са монтирани 
бели PVC прозорци. Те са най-нови и са в добро състояние. По етажите до пети 
включително е монтирана елуксирана алуминиева дограма, както във входното 
фоайе към ул.“Ст.Караджа“. Тази дограма е в добро състояние. На покривния 
шести етаж капандурите са с дървена, двукатни прозорци. Те са най-стари и 
амортизирани. 
 
1.1.6. Покривна конструкция 
Покривната конструкция на основната сграда е дървена с покривно покритие от 
керемиди. В план покривният етаж е Т-образен. Разположени са 12 капандури 
за естествено осветление на помещенията в покривния етаж (етаж 6). 
Покривните скатове са с неравна повърхност, което говори за провисване на 
ребра и летви от дървената конструкция.  В следствие на това керемидите не 
са добре подредени и това е предпоставка за течове. Обшивките, полите и 
улуците са от поцинкована ламарина и са ръждясали. По таваните на 
вътрешните помещения има петна от влага, което говори за наличието на 
течове от покривното покритие.  Поради течове на вода от улуците на места по 
външните стени мазилката се мокри и пада. Помещенията под покрива се 
прегряват през лятото, което говори за недостатъчна топлоизолация. Като цяло 
покривната конструкция и покритие са амортизирани и не изпълняват добре 
функциите си.  
Покривът на аулата и покритите тераси на първи етаж са с покритие от 
ламарина. Листовете ламарина са свързани със седящи фалцове. От улука по 
външната стена на аулата тече вода при дъжд. Водата е увредила външната 
мазилка по стените на аулата, като на места мазилката напълна липсва. В 
аулата по тавана отляво на сцената има петна от влага и вероятно в тази част 
на покрива има теч. 
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1.1.7 Достъпна среда 
 
Сградата не изпълнява изискванията  на Наредба №4 от 1 юли 2009г. за 
Проектиране изпълнение и поддръжка на строежите в съответствие с 
изискванята за достъпна среда за населението, включително за хора с 
увреждания. 
 
Етажите са достъпни по две еднотипни стълбища, чиито елементи (височина и 
ширина на стъпалат, брой на стъпалата, ширина на стълбищните рамена) 
отговарят на изискванията за достъпност. Парапетите на стълбищата са ниски, 
поради което подлежат на преработка с оглед повишаване на сигурността, 
същото важи и за парапета в атриума между партера и първия етаж, и 
парапетите в аулата. 
 
В сградата не е осигурен достъпен вход от ниво на прилежащия терен.  
 
Съществуващият асансьор в сградата не отговаря на изискванията за 
достъпност, защото не спира на всички учебни етажи и вратите на 
съществуващите спирки са твърде тесни. 
 
В сградата липсват санитарни възли за хора с увреждания. 
 
1.1.8. Други 
 
При обследването беше установена масивна оградна стена по имотната 
граница към УПИ VІІ2 (западния ъгъл на сградата, виж чертеж А04 от 
архитектурното заснемане). Стената е висока около 380 см спрямо 
прилежащия терен с дебелина около 30см и с ажурна оградна надстройка 
отгоре. Стената не е част от конструкцията на сградата и е извън обхвата на 
настоящото обследване. Стената е силно повредена и е необходимо да се 
вземата мерки по укрепването й. 
 
 
1.2 Част Конструктивна 
 
Предвид дългогодишния експлоатационен период на сградата, по нея са 
извършвани частични преустройства, свързани с промени в етажните 
разпределения чрез премахване на части от зидовете и чрез изпълнение на 
нови преградни стени от леки материали. Премахването на зидовете далеч не 
достига допустимата граница за редуциране на носещата способност на 
конструкцията на сградата с 5%, поради което практически не оказва влияние 
върху работата на нейната конструкция. 
 
Част от прозорците в залата на учебния куклен театър и телеизионното студио 
са зазидани тъй като функцията на помещенията изисква в тях да няма пряка 
слънчева светлина. 
 
Обособени са помещения на първи етаж, над оберлихтите, където преди е 
имало използваеми тераси. Експлоатационното натоварване за тези 
помещения не превишава това за използваемите тераси, теглото на 
стоманените елементи е незначително, а товарите от покритието се предават 
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върху плътен зид отдолу, следователно тази намеса също не влияе на 
работата на носещата конструкция на сградата.  
 
Никъде по сградата не се констатира премахване или нарушаване целостта на 
носещи стоманобетонни елементи. Всички извършени промени не променят 
работата на конструкцията и по сградата не са необходими възстановителни и 
укрепителни мероприятия свързани с тях. Като цяло, въпреки дългогодишния 
си период на експлоатация, конструкцията на сградата се намира в много 
добро техническо състояние. Никъде по нея не се наблюдават аварирали 
елементи, недопустими провисвания, пукнатини и каквито и да било други 
обстоятелства, говорещи за изчерпване на носещата способност на определен 
елемент или недостатъчна сигурност при използване на сградата съобразно 
нейното предназначение. Няма индикации за слягане на основите. Всички 
констатирани дефекти по сградата, които са изброени по-долу се дължат на 
липсата на поддръжка и могат да бъдат отстранени посредством рутинни 
ремонтни мероприятия. 
 
Масово по външните стени на сутеренното ниво се констатират овлажнявания, 
дължащи се на липсата на хидроизолация по тях. Този проблем е необходимо, 
доколкото е възможно, да се отстрани тъй като води до силно влошаване на 
комфорта на обитаване на помещенията и повреди по материалите 
включително и по тези от които са изпълнени носещите елементи; 
 
Течове се констатират и по последните етажни нива на сградата, дължащи се 
на проникване на вода откъм покрива. По повърхността на покривните скатове 
се констатират и множество пропадания, което е индикация, че част от 
дървените ребра са повредени, загубили са част от носимоспособността си в 
резултат на това и са се деформирали. Необходимо е да се разкрие цялостно 
дървената покривна конструкция и повредените елементи да бъдат заменени 
или усилени. Предвид дългогодишната експлоатация на дървения материал, е 
препоръчително да се вземе предвид и вариант за цялостно премахване на 
покрива и изпълнение на изцяло нова дървена носеща конструкция при 
запазване на геометрията на старата такава.  
 
Следи от течове се наблюдават и по тавана на аулата, които трябва също да 
бъдат отстранени чрез полагане на ново хидроизолационно покритие. При 
разкриването на дървените елементи, онези от тях по които се установят 
повреди трябва да бъдат подменени и тук. 
 
Всички стоманени елементи от конструкцията затваряща помещенията над 
оберлихтите е необходимо да се почистят от корозия и върху тях да се нанесе 
ново антикорозионно покритие. 
 
По гредите зад северозападното стълбище, от външната страна на сградата се 
наблюдават участъци с липсваща мазилка и вследствие на това - оголена 
армировка. Оголена армировка има и по стоманобетонни елементи в сутерена 
и по тавана над залата на учебния куклен театър, където тези елементи са без 
довършителни слоеве. Оголената армировка трябва навсякъде да се почисти с 
преобразувател за ръжда и телена четка, повредената бетонната повърхност 
да се почисти до здрав бетон, чрез изчукване и отгоре да се нанесе подходящ 
репариращ състав за възстановяване на бетонното покритие. 
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На много места по фасадата се наблюдават участъци с обрушена, или по друг 
начин повредена мазилка. Причина за това е дългогодишния експлоатационен 
период на сградата, през който външната мазилка не е подменяна. Въпреки, че 
сами по себе си тези отлепени мазилки не представляват конструктивен 
проблем, такива участъци създават условия за проникване на вода в тухлените 
зидове, която след последователни цикли на замръзване и размръзване води 
до бавното им разрушаване, от там до компроментиране на 
носимоспособността им. Отлепената мазилка е необходимо да се отстрани 
навсякъде, до здрава основа и да се възстанови след това. Ако при това 
някъде се установи и оголена армировка, тя трябва да обработи както е 
описано по-горе. 
 
По северозападната граница на имота в който е разположена разглежданата 
сграда, като продължение на нейната калканна стена, е изпълнена подпорна 
стена с тухлена зидария. Коравината на тази подпорна стена е малка, тя се 
намира в лошо състояние със силно депланирали участъци и за нея е 
необходимо да се разработи проект за укрепването й. 
 
 
1.3 Част ВиК инсталации: 
 
Водоснабдяване 
  
 Сградата е водоснабдена с вода за питейни и противопожарни нужди от 
съществуващ подземен водопровод по ул.“Стефан Караджа“. Сградното 
водопроводно отклоневие е от стоманени поцинковани тръби 3“ , неизолирани. 
В абонатната станция е монтиран общ водомер за студена вода 1 ½“ – 30 
м3/час. След водомера е монтиран сферичен спирателен кран. Пред водомера 
няма филтър и спирателен кран, а след него няма обратна клапа. 
Водопроводната инсталация е изпълнена от стоманени поцинковани тръби и 
части, без изолация. Цялата водопроводна инсталация е силно кородирала и 
по сведение от поддържащият персонал  не е подменяна в последните 40 
години. В сградата е изпълнена водопроводна инсталация за топла , студена и 
циркулационна вода. В сутерена част от тръбите за топла вода са подменени с 
пластмасови и на тях е монтирана топлоизолация. По етажите има инсталация 
за топла вода , но тя не функционира. Топла и студена вода е осигурена за 
ресторанта в сутерена. На всеки етаж са монтирани противопожарни кранове 
оборудвани с накрайници и маркучи ф32мм.  В абонатната станция са 
монтирани два водомера за студена и топла вода за ресторанта. 
 
ВК инсталацията в сградата е изпълнена съгласно норми и правила, които вече 
не са в сила като: 
1. «Норми и правила за проектиране на водопроводни и канализационни 
инсталации в сгради» отпечатани в БСА, кн.8 и 9 от 1964 год. Утвързени с 
Решение №186 от 28 август 1964 год на бившия Държавен комитет  за 
строителство и архитектура. 
2. «Норми и правила за проектиране на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации, изпълнени от твърд поливинилхлорид», 
утвърдени с Решение №20 от 28 ноември 1967 г. на бившето Министерство на 
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архитектурата и благоустройството, отпечатани в Бюлетина за строителство и 
архитектура, кн.2 от 1968 г. 
3. «Норми и правила за проектиране на канализации» (  БСА, кн.4 от 1973 
г.) 
4. „Норми и правила за проектиране на външни водопроводи, 
водопроводни мрежи и съоражения към тях за водоснабдяване на населените 
места», отпечатана в БСА , кн.9 от 1967 г. 
5. «Противопожарни строително-технически норми» , Министерство на  
архитектурата и благоустройството, 1972 г. 
 
 Към момента са в сила следните наредби, норми и стандарти за 
проектиране и изпълнение на сградни ВК инсталации: 
  Наредба №4/2005 г на МРРБ за проектиране, изграждане и 
експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; 
• Наредба РД-02-20-8/17.05.2013 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 
експлоатация на канализационни системи (изменена и допълнена – ДВ бр.75 от 
2013 г.). 
• Наредба № Із-1971 / 29.10.2009 г за строително- технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар ( ДВ , бр.96 от 2009 г) 
• Наредба №4/2006 г. на МЗ за ограничаване на вредния шум чрез 
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите 
при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството. 
• Наредба №04/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти (изм.ДВ бр.85/2009 г.). 
• Наредба №2/2005 г. на МРРБ за пректиране, изграждане и експлоатация 
на водоснабдителни системи. 
• Наредба №8/1999 на МРРБ за правила и нормативи за разполагане на 
техническите проводи и съоражения в населените места. 
• Наредба №4/2004 г.на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на ВиК системите. 
• БДС EN 12056 -2000 – Гравитационни канализационни системи в сгради.  
• БДС EN 671 -2012 – Стационарни противопожарни 
инсталации.Инсталации с маркуч. 
 
Цялата водопроводна мрежа – хоризонтални и вертикални клонове са 
изпълнени от стоманени поцинковани тръби и чугунени поцинковани фасонни 
части. В санитарните възли водопроводната мрежа е също от стоманени 
поцинковани тръби.  
Вертикалните водопроводни клонове не са изолирани, като в някои от етажите 
са в обзиждане, а в други са открити.  

Съгласно действащите по време на изпълнението на обекта 
противопожарни строително-технически норми, напора пред най-високо 
разположеният ПК  с диаметър на струйника 19мм и 20 м. пожарен шланг е  
11,4 м, докато при сега действащата Наредба № Із-1971 / 29.10.2009 и БДС EN 
671 -2012, напора пред ПК 2“ , трябва да бъде 31,15 м, ако шланга е 20 м. 
Експлоатационният живот на поцинкованите тръби е максимум 20 – 25 години 
за студената вода и 15-20 години за мрежите за топла вода. Това се 
потвърждава от многоборойните ремонти на водопроводната инсталация в 
сградата, особено на мрежата за топла вода, която не функционира по етажите. 
При продължителна експлоатация в мрежата за топла вода се отлагат котлен 
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камък при твърди води и продукти на корозията, особено на връзките, които са 
на резба. Това води до намаляване сечението на тръбите, спадане на 
налягането във високите етажи и влошаване качествата на питейната вода, 
особено на топлата.  
 
Канализация 
 

В сградата е изпълнена канализационна инсталация за битови и 
дъждовни отпадни води. Канализационната инсталация по етажите и в 
санитарните възли е от РVС тръби и части, силно амортизирана. Съществуват 
две сградни канализационни отклонения от каменинови тръби ф200 към улица 
„Стефан Караджа“, на които липсват ревизионни шахти в сутерена, преди 
излизане на СКО от сградата. В сутерена канализационната инсталация е от 
РVС и частично чугунени тръби.Водосточните тръби са от поцинкована 
ламарина извън сградата и РVС в сградата. Санитарните възли са силно 
амортизирани. По подовете липсват решетки на подовите сифони. За кухнята 
на заведението не е изпълнен мазниноуловител, което предизвиква 
запушвания на канализацията от отлагане на мазнини в тръбите. 
 
1.4 Част Електрически инсталации: 
 
Външно ел. захранване на обекта и ел. табла  
 

Обезпечаването на обекта с ел.енергия се осъществява, чрез подземна 
кабелна линия от главно ел.табло(ГРТ), което се намира в съседната сграда 
собственост на НАТФИЗ «Кръстьо Сарафов» с адрес бул. Г.С.Раковски №108А. 
ГРТ е с двойно захранване с подземни кабелни линии от два трансформаторни 
поста с мощност 630kVA, 10/0.4kV и АВР на страна НН.  Меренето на 
консумираната ел.енергия се осъществява, чрез електромерно ел.табло 
монтирано преди ГРТ и е общо за двете сгради. Кабелната линия захранваща 
главното разпределително ел.табло(ГРТ-1) на настоящата сграда е изпълнена 
със силов четирижилен кабел тип СВТ, който захранва главно ел.табло в 
самостоятелно помещение в сутерена с входящ зашитен автомат А4 630А. На 
същото етажно ниво (сутерен) е обособен ресторант, който е с отделно мерене 
на консумираната ел.енергия и независимо ел.захранване, което се 
осъществява, чрез подземна кабелна линия от улична разпределителна касета 
на електроразпределителното дружество. В ГРТ-1 на настоящата сграда има 
изтеглена втора – резервна кабелна линия захранваща ел.табло ресторант. На 
същата има монтран контролен електомер за контролно отчитане. Схемата на 
заземяване e тип TN-C, т.е. с обединени нулев (N) и защитен (PE) проводници в 
общ (PEN). 
 

От ГРТ-1 (главното разпредлително ел.табло на настоящата сграда) по 
радиална схема се захранват всички етажни разпределителни ел.табла, 
ел.табло аботнатна станция, асансьор, ел.табло аудиториум, ел.табло 
тетрална зала, както и  всички машини на ОВиК инсталациите дву- или 
четирижилни кабели с сечение избрано по допустим ток, положени  в 
бергманови тръби под мазилка. Ел.таблата са за открит монтаж, фалтови със 
заключваеми врати, оразмерени по допустим ток. По-голямата част от 
защитната апаратура в тях е с автоматични прекъсвачи. Сечението на 
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захранващите линии за момента обезпечава с необходимата ел.мощност 
всички консуматори. 

 
От етажните ел.табла по основен проект се захранат контактните 

излази, осветителната инсталация и технологично оборудване. 
 
В театралната зала има изградена инсталация за озвучаване и сценично 

осветление, като всяка от тях се захранва през отделно ел.табло. За 
сценичното осветление е изградна димируема система с тиристорни димери, 
които за момента са с достатъчна мощност за нуждите на залата. 
 

По отношение на ел. оборудването обекта е от групата с нормална 
пожарна опасност, съгласно чл. 237 от Наредба Iз-1971г/29.10.2009г.  
 
 
Вътрешната електрическа инсталация 

 
Вътрешната електрическа инсталация съдържа силова – контактни 

излази и технологично оборудване на ОВиК и ВиК инсталациите и осветителна 
инсталация.  

 
Обектът няма изградени заземителна и мълниезащитна инсталации.  
 
Ел. инсталации - осветителна и силнотокова са изпълнени по схема TN-

С. Тези инсталации в по-голямата си част са изпълнени скрито под мазилката. 
Използвана е инсталационна арматура за скрита инсталация като 
разклонителни кутии, ключове и контакти. В някои части на сградата при текущи 
ремонти и обновления са изпълнени открити инсталации положени в ПВЦ 
кабелни канали. В сутерена инсталациите са открити на носещи метални 
конструкции или на антигронови скоби. В зоната на столовата е изпълнена 
скрита инсталация. Осветителната инсталация в сградата е сравнително нова 
изпълнена на база на луминисцентни лампи тип Т8 (26мм) с дроселна 
ел.схема, компенсирана. Осветителните тала с с различна мощност, като 
преобладават 2х36W с алуминиева V- образна растерна огледална оптична 
система. Те осигуряват необходимата нормена осветеност в класните стаи, 
коридори и фоайета. Управлението е локално с ключове за осветление 
монтирани от страната на бравата на входните врати в помещенията.  

 
Сградата е оборудвана с евакуационно осветление – светещи табели с 

пиктограми “изход” , изготвена е схема на евакуацията. Същите не осигуряват 
необходимата осветеност от 1lx по пътя за евакуация. Няма дежурно и 
аварийно осветление, което да е отделено на отделни токови кръгове. 

 
Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПКИ 2х1,5мм2 

положен скрито в бегманови тръби.  
 
От етажните разпределителни табла се захранват и контактните излази по 

помещения. Същите са монтирани на височина 0,4 м от кота готов. Силовите 
контакти са тип «Шуко» със занулителна клема. Контактната инсталация е 
изпълнена с проводник ПКИ 2х2,5мм2 положен скрито в бегманови тръби. 
Контактите са занулени. 
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В таблицата по-долу са дадени нормативните изисквания към момента на 

въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на 
електрическата инсталация и действащите в момента норми: 

 
№ Проектни 

стойности 
Действителни 
стойности 

Действащи в момента 
стойности 

Правилник за 
устройство на 
електрическите 
уредби (ПУЕУ) (Д-01-
005), М-во на 
енергетиката и 
горивата 1968 год. 

  Наредба №3/09.06.2004 г. 
(НУЕУЕЛ)За устройство на 
електрическите уредби и 
електропроводни линии  

Ел.захранване     
1 Захранващата линия 

до ГРТ, Четири жилен 
кабел /3Р+N/,  

От ГРТ на съседна 
сграда с кабел СВТ. 
ГРТ не е заземено.  

Чл.1732 (3) препоръчва се 
захранване на обществени 
сгради по схеми TN-C-S или 
TN-S 

2 Захранващите линии 
от ГРТ до 
разпределителните 
табла са двупроводни 
/1Р+N/, или 
четирипроводни 
/3Р+N/  

ПКИ 2х6 mm2 и ПКИ 
2х10 mm2, ПКИ 4х6 
mm2 и ПКИ 4х10 mm2 

Чл.1732 (3) препоръчва се 
захранване на сгради TN-C-S 
или TN-S 

Ел.табла     
1 Главно 

разпределително 
табло /ГРТ/ - 
Метално, долепено 
до стена, ПУЕУ  

Монтирано стоящо 
долепено до стена в 
сутерена в 
самостоятелно 
помещение 

Допуска се ВУ и ГРТ да се 
разполагат в отделни 
помещения в използваеми 
сухи сутерени, ако 
помещенията са достъпни за 
обслужващия персонал и са 
отделени от останалите 
помещения с прегради с 
гранична пожароустойчивост 
най-малко 45 min. 

2 Разпределителни 
етажни ел.табла - 
Метални с винтови 
предпазители и 
автоматични 
прекъсвачи  

Монтирани в 
коридорите на 
етажа. 

Чл.1731 т.6 - етажно 
разпределително табло - 
междинно табло, 
разположено на определен 
етаж и предназначено за 
захранване на крайни табла; 
мястото в структурната 
схема за електроснабдяване 
в сградата определя 
етажното табло като крайно 
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табло; 

Контактна 
инсталация 

    

1 определя броя на 
контактите съгласно 
проектите 

Изпълнено  Чл.1768 (6) В обществени, 
търговски, комунални и 
промишлени сгради контакти 
се предвиждат съгласно 
проектите за вътрешно 
обзавеждане, трудовата 
дейност и технологичните 
процеси. 

2 височината на 
монтажа над готов 
под - 0,3 до 1,5 м за 
останалите 

Изпълнено Чл.1768 (3) определя 
височина от 0,3 до 1,5m 

3 Сечението на 
проводниците се 
определя по токово 
натоварване  

Проводник ПВВМ, и 
ПКИ за контакти 
2х2,5mm2 

Чл.1762 (1) Изборът на 
сеченията на проводниците 
по условията на нагряване 
при продължително 
натоварване и при къси 
съединения е съгласно глави 
трета и четвърта. 

4 Защитната клема на 
контактите се 
занулява  

Изпълнено  Чл.1763 (3) Препоръчва се 
лектрозахранването на 
енергообзавеждането в 
жилищни и обществени 
сгради да се изпълнява по 
схемата TN-C-S или ТN-S. 

Осветителна 
инсталация 

    

1 Сечението на 
проводниците се 
определя по токово 
натоварване 

Проводник ПКИ, 
ПВВМ и ПВА1 
2х1,5mm2 

Чл.1762 (1) Изборът на 
сеченията на проводниците 
по условията на нагряване 
при продължително 
натоварване и при къси 
съединения е съгласно глави 
трета и четвърта. 

2 Ключове за 
осветление се 
монтират на височина 
1,1 до 1,3м 

Изпълнено 
1,3м 

Чл. 1768. (1) Ключовете за 
осветление се разполагат на 
стената откъм дръжката на 
вратата на височина до 1 m. 
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3 Хоризонтална 
осветеност на 
отделните 
помещения  

Изпълнено по проект БДС ЕN 12464-1/2011г. 

Мълниезащитна 
инсталация и 
заземителна 
инсталации 

    

1
  

- Няма изградени 
такива инсталации 

НАРЕДБА № 4 ОТ 22 
ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно 
съпротивление до 20Ω за 
мълниезащита 3-та кат.  
 

 
 

 
1.5. Част ОВК инсталации: 
 

По времето на обследване на сградата не беше предоставена и открита 
както налична проектна документация, отразяваща настоящото положение на 
ОВК инсталацията. На сградата  до момента на изготвяне на настоящия 
паспорт не е  направено енергийно обследване.  

В резултат на направения оглед и детайлното обследване  на 
ограждащите елементи на сградата  се установи, че  те не отговарят на 
изискванията на „Наредба 7“ за Енергийна Ефективност на сгради. Което  би 
довело при бъдеща експлоатация на сградата до много висок разход на 
енергия,  необходим за поддържане на микроклимата.   
 
1.5.1 Отоплителна инсталация 

Топлозахранването на сградата се осъществява чрез АС, монтирана в 
помещение в сутерена на сградата. Отоплението на сградата е решено 
основно с радиатори. Част от радиаторите са подменени с глидерни 
алуминиеви, останалите са глидерни чугунени. Радиаторите са открити, не са 
разположени в ниши и не са прикрити с декоративни елементи. 
 Тръбната мрежа е изпълнена от черни газови тръби, на места са 
подменени с PPR и PEX тръби. Основно тръбната мрежа е открита, но 
съществуват и участъци положени в строителните елементи. 
 За отопление на пресния въздух за ресторанта се е използвал също 
топлоносител от АС. Към момента поради авария на водния ТОА в 
климатичната камера за подгряване се използват ел. нагреватели. 
 
1.5.2 Битово горещо водоснабдяване 
         Използва секция за БГВ в абонатната станция.  
 
1.5.3 Вентилация: 
 
Вентилационни системи има изградени в следните зони : 
Кухня: Изградена е локална смукателна вентилация над съоръженията 
отделящи топлина. Монтирани смукателни чадъри, окомплектовани с филтри. 
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Съоръженията работят със самостоятелен вентилатор, монтиран на покрива на 
кръглата аудитория. 
Музикален клуб: Налични са смукателна и компенсираща система. 
Смукателната система се състои от смукателна камера, монтирана в сутерена. 
Изсмукаването от  помещението е изпълнено с правоъгълни стенни 
смукателни решетки. Нагнетяването също е чрез климатична камера, 
монтирана в помещение под кръглата аудитория. Въздуховземането на пресен 
въздух за ресторанта е над покрива на кръглата аудитория. Изхвърлянето е 
осъществено в открита вертикала движеща се по основната сграда.Театрална 
Зала: В окачения таван на залата е наличен въздуховод, който никъде 
подава/изсмуква въздух, липсват вентилационни решетки, т.е реално няма 
функционираща вентилационна система. 
Сцена: Налични са въздуховоди, които е трудно да се уточни откъде са 
захранени, реално в момента са нефункциониращи. 
Телевизонни студия: Първоначално е изградена водна система с въздушно 
охлаждаем термопомпен чилър. Чилърът не е функциониращ поради 
съществува авария от замръзване. Чилърът е с лош монтаж - невъзможно 
охлаждане на кондензатора поради монтирани непосредствено над 
вентилаторите покривни покрития. В последствие са монтирани две канални 
DX системи с въздушно охлаждане, чрез които се осъществява охлаждането в 
помещенията. Нагнетяване на пресен въздух не е налично при новата система.  
Подаването в помещението е с една решетка, под окачения таван. 
Измсукването с подово засмукващ дифузор от перфорирана ламарина. 
 
1.5.4 Сплит системи: 
В някои от кабинетите са налични сплит системи за локално охлаждане. 
 
 
1.6. Част Пожарна безопасност: 
 
1.6.1 Пасивни мерки за пожарна безопасност 
 
Oбемно-планировъчни и функционални показатели 
 
Обект на обследването е НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И 
ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ - СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН 
КАРАДЖА“ №20 находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. 
„Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“. 
Сградата е Висше учебно заведение, трета категория, буква „в“, съгласно чл. 6, 
ал. 3, т. 4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. 
Сградата е построена най-вероятно в периода 1945 – 1955г. 
 
В периода 1991-92г. са извършени строително-монтажните работи, които 
включват: частични промени в разпределенията на кабинетите, учебните зали и 
обслужващите помещения по етажите; изградена е пожароизвестителна 
инсталация. 
През 1996 е извършен ремонт и преустройство на част от сутеренния етаж и 
там се изгражда музикален клуб-театър (заведение за обществено хранене – 
клуб-ресторант), при което има частично премахване на стени и изграждане на 
нови стени. 
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Техническите показатели на сградата са: 
застроена площ: -838,6 кв.м. 
разгъната застроена площ: -3363,4 кв.м. 
разгъната застроена площ + сутерен: -4247,4 кв.м. 
застроен обем: -15193 куб.м. 
Височина: 19,45 м 
Брой етажи: 7 надземни и един подземен етажи 
 
Конструцията на сградата е монолитна . Изпълнена е с тухлени стени 25 см, 
стоманобетонни греди , колони и плочи . Покривът е от дървена конструкция с 
покритие от керемиди. Стълбищата са два броя монолитни в обема на 
сградата. 
 
Разпределението по етажите включва следните основни помещения: 
 
 
 
 
Сутерен на кота -3,00:  
Работилници за сценичен инвентар, технически помещения; Клуб-ресторант 
със зала за хранене (98 места по проект), кухнески блок и обслужващи и 
складови помещения, санитарно-битови помещения. 
 
Партер на кота ±0,00 
Основен вход на сградата , входно фоайе, портиерна, етажно фоайе, аула със 
158места, служебни и технически помещения, санитарно-битови помещения; 
книжарница със самостоятелен достъп от тротоара и отделена с плътни стени 
от съседните помещения; входно предверие и стълбище към клуба в сутерена. 
 
Първи етаж на кота +3,20 
Фоайе, офиси, канцеларии и зали, складове, аула. 
 
Втори етаж на кота +6,40 – Учебен куклен тетър 
Фоайе, учебни и репетиционни зали, зала куклен театър със сцена, гримьорна и 
апаратна, реквизит. 
 
Трети етаж на кота +9,60 - Дигитален мултимедиен център 
Компютърни зали, звукозаписни студия, апаратни, гримьорни и технически 
помещения 
 
Четвърти етаж на кота +12,80 - Учебен телевизионен комплекс 
Фоайе, ТВ студио, офиси, канцеларии, компютърни, звукозаписни и фотостудия 
 
Пети етаж на кота +16,00  
Фоайе, Учебни зали, архив, видеотека, складове. 
 
Шести етаж на кота +19,00  
Работилници за театрален реквизит, техническо помещения, учебна зала. 
 
Параметри на евакуация: 
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Евакуацията от етажите става по двете стълбища, от които едното (дясното) е с 
естествено осветление и започва от партера, а второто (лявото) е вътрешно и 
стига до сутерена. 
Евакуацията от партера е решена през две входни врати, които са двукрили с 
размери 170/260см . Вратите се отварят по посока на евакуацията. 
Евакуацията от сутерена е през стълбищната клетка. Дължината на пътя за 
евакуация до стълбището е 12м. 
 
Евакуацията от музикалния клуб-театър става през самостоятелно стълбище с 
фоайе с директен изход (88/200см) на ул. „Стефан Караджа”, вито стълбище 
водещо към допълнителен изход навън във вътрешна градина с врата с 
размери 85/200см и трето стълбище ( през врата 112/220см) водещо към 
фоайето в партера. Дължината на пътя за евакуация до краен изход е под 40м.  
Вратата на третия изход за евакуация е заключена и това възпрепятства 
свободното преминаване през нея. 
Пътищата за евакуация и изходите са обозначени със знаци и светещи табели. 
На подходящи места са поставени схеми за евакуация. 
 
Генерална планировка  
Сградата е отделена от съседни сгради с калкани (брандмауери), пътя за 
пожарни цели е по улица „Стефан Караджа”. 
 
Клас на функционална пожарна опасност 
Основният клас на ФПО на сградата е Ф4.1 - за обществено обслужване в 
областта на образованието.  
 
В сградата са устроени театрална зала и сцена, телевизионно студио, 
фотостудио и звукозаписни студия, които отговарят и на характеристиките на 
клас на ФПО Ф2.1 – помещения в областта на културата, но за окончателната 
им класификация се ползва тяхната учебна функция и затова те запазват клас 
Ф4.1  
 
Музикалният клуб-театър (клуб-ресторант) се отнася към клас на ФПО Ф3.2 – 
помещения за обществено хранене 
 
Останалите помещения са помощни и имат площи по малки от 10% от РЗП. 
Такива са техническите помещения, работилниците и складовете – от КФПО 
Ф5. 
 
Степен на огнеустойчивост 
Задължителната степен на огнеустойчивост на сградата при ЗП - 838,6 кв.м. и 
класове на ФПО Ф4.1 и Ф3.2, съгласно чл. 13, ал.1, таблица 4 е ІІ степен на 
огнеустойчивост. 
 
Сградата е масивна с монолитен стоманобетонен скелет с гредова подова 
конструкция. Външните и вътрешните стени са от тухлена зидария. 
Стълбищата са стоманобетонни. Покривната конструкция е дървена и е 
защитена от страната на помещенията с „каратаван“ и мазилка. 
Фактическата огнеустойчивост на сградата е ІI-ра. 
 



Технически паспорт на строеж: 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20 
находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“ 

 

Май 2016 г. стр. 36 от 44  

Класове по реакция на огън на продуктите 
Конструктивни елементи: всички конструктивни елементи са от клас: А1 – 
стоманобетон, стомана и керамични тухли; А2 – гипсокартон, което съответства 
на изискванията на чл.14(10).  
Покритията по пътищата за евакуация – стълбища, фоайета и коридори са 
негорими от клас А1– мозайки, керамика, мазилки 
 
Ел.инсталации: 
ГРТ и РТ са в метални шкафове от клас по реакция на огън А2. Осигурено е с 
двойно захранване с подземни кабелни линии от два трансформаторни поста с 
мощност 630kVA, 10/0.4kV и АВР на страна НН. Ел.инсталацията в сградата е с 
кабели положени скрито под мазилка и зад обшивка от гипсокартон – по 
конструкции и повърхности от клас А1 и А2. На отделни места, където е 
извършен частичен ремонт е изградена открита инсталация, като захранващите 
кабели са положени в ПВЦ кабелни канали. Има изградено евакуационно 
осветление – осветителни тела с акумулаторни батерии в комплект с 
пиктограми, които не осигуряват нормативната осветеност.  
 
1.6.2. Активни мерки за пожарна безопасност 
 
Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации  
В сградата има изградена пожароизвестителна инсталация – конвенционална, 
16 зонова. Контролният панел е на фирма „Албано“ и е разположен в 
портиерната. Инсталацията е изградена през 1991-92г. и за нея е осигурена 
изискващата се техническа поддръжка.  
В помещенията на клуб-ресторанта в сутерена има изградена отделна АПИИ – 
конвенционална 2 зонова. 
 
Оповестителни инсталации 
Аулата има 158 места. В сградата няма изградена оповестителна инсталация 
за транслиране на гласови съобщения и оповестяване при аварийни ситуации, 
която се изисква съгласно чл.56. 
 
Димо - топлоотвеждащи инсталации 
За надземните помещения на сградата не се изискват ВСОДТ по критерия за 
клас на ФПО - Ф4, съгласно чл.113(5). 
За клуб-ресторанта в сутерена се изисква ВСОДТ по критериите на таблица 14 
към чл. 113(5). При устройването на обекта през 1997г. не се е изисквала 
такава инсталация.  
 
Водоснабдяване за пожарогасене  
В сградата има изградена водопроводна инсталация за вътрешно 
пожарогасене. На всеки етаж има разположени по 2 пожарни крана, оборудвани 
с шланг и струйник. 
Външното пожарогасене е решено от ПХ на уличния водопровод. 
 
Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене 
Сградата е обезпечена с необходимите уреди и съоръжения за първоначално 
гасене, на които се извършва своевременно техническо обслужване 
 
Евакуационно осветление  
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Съгласно изискванията на чл.55 в сградата има монтирано евакуационно 
осветление –осветителни тела с автономно захранване от акумулаторна 
батерия, комплектовани с пиктограми за изход и посока на движение. 
 
 
Раздел ІІ   
Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 
строежа и график за изпълнение на неотложните мерки 
 
1. Архитектура 
 
Да се извърши цялостна подмяна на дървената покривна конструкция и на 
покривното покритие на основната сграда. Да се подменят изцяло покривните 
покрития на аулата. Да се подменят остъкляванията на остъклените 
помещения на прървия етаж. Да се ремонтира плоския покрив на санитарните 
възли на партерния етаж. 
 
Да се предвидят мерки за увеличаване на топлотехническата ефективност на 
оградните повърхности на сградата в съответствие с предписаните мерки от 
Доклада от Обследването за Енергийна ефективност. 
 
Да се подменят с нови всички водосточни тръби и улуци, тъй като 
съществуващите са корозирали и се наблюдават течове. 
 
Да се предвидят мерки за ограничаване на проникването на влага през 
сутеренните стени към вътрешния двор, както и през покрива и оградните стени 
на подземните санитарни възли в сутерена. 
 
Да се проектират нови парапети на стълбищата, които да отговарят на 
изискванията за достъпност и безопасност. 
 
Да се предвиди нова асансьорна уредба, тъй като съществуващата не отговаря 
на изисквания за достъпност. Да се осигурят спирки на асансьора по всички 
учебни етажи, в съответствие с техническите възможности. 
 
Сградата да се приведе в съответствие с изискванята на Наредба №4 от 1 юли 
2009г. за Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие 
с изискванята за достъпна среда за населението, включително за хора с 
увреждания. 
 
Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на на Наредба №Iз-
1971 „За строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар“.  
 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ трябва да осъществява контрол за ползването на 
строежа по предназначение и спазване мерките за безопасност при 
експлоатацията. 
Регулярно трябва да се извършва проверка на нивата на осветеност в 
помещенията, характеристиките на микроклимата и условията за безопасна 
среда в съответствие с нормативната уредба, в това число: 
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− Закон за народната просвета (ДВ, бр.86 от 1991г и бр.74 от 2009г.) 
− Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015г. за проектиране, 

изпълнение и подържане на сгради за обществено обслужване в 
областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и 
изкуствата. 

− Наредба № 2 от 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и 
интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15 от 2007 г.); публ., 
БСА, бр. 5 от 2007 г. 

− Закон за здравето (ЗИД на Закон за здравето, обн.ДВ бр.42/2010г.) 
− Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и 

обществени сгради (не се отнасят за жилищни сгради и за обществени 
тоалетни с неограничен достъп), публ., БСА, бр. 8 от 1967 г.; отменени 
части (ДВ, бр. 6 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 от 1988 г. 

− Наредба №6/26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в жилищни 
и общественообслужващи сгради 

 
При експлоатация на сценичната механизация да се съблюдават изискванията на 
Наредба №2/1994 - ПСТН, ПБТЕЕУС, Правилник за устройство и безопасна 
експлоатация на сценични съоръжения - п-мо №04-00-17 от 10.05.1991г. в 
театрите, както и действащите в момента правилници и нормативи. Всички лица, 
отговорни за експлоатацията на сценичната механизация да преминат 
задължително обучение за боравене със същата. Сценичната механизация 
подлежи на регулярен технически контрол, проверка и профилактика. 

Забележка: Необходимо е да се вземат мерки по укрпеване на масивна оградна 
стена по имотната граница към УПИ VІІ2. 

2. Конструкции 

На основание извършеното обследване и анализ на повредите по 
сградата, е необходимо да се изпълнят следните мероприятия: 

- Хидроизолиране на всички външни сутеренни стени, чрез полагане на 
изолационни материали навсякъде, където това е възможно; 

- Ремонтиране на покрива над основното тяло и аулата, като след 
премахване на покривните покрития повредените дървени елементи да се 
подменят или усилят. Препоръчително е да се изпълни изцяло нова дървена 
носеща конструкция, при запазване геометрията на покрива; 

- Обработка на всички стоманобетонни елементи с оголена армировка, 
чрез почистване и полагане на репариращ разтвор; 

- Отремонтиране на участъците от фасадите, по които се наблюдава 
повредена мазилка; 

-  Проектиране на укрепване за подпорната стена по северозападната 
граница на имота, по която се наблюдават депланирали участъци. 

 
За правилната  и безопасна експлоатация  на сградата, е необходимо да 

се извършват още: 
- Периодични ремонти на покривната изолация на всеки 5години, чрез 

подменянето й, като не е допустимо претоварване на покривната конструкция с  
нови материали с по-голямо обемно тегло; 

- Поддържане на водоплътността на настилките навсякъде около 
сградата; 
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- Своевременно трябва да се почистват воронки и водосточни казанчета 
с оглед избягване на течове и повреди от тях; 

- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички 
вертикални канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на 
преминаване през сградата; 

- Периодично да се почиства каналния клон свързващ сградата с 
уличната канализация, с цел предотвратяване на овлажняване на земната 
основа и поддаване на фундаментите на сградата; 

- След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След 
изтичане на 50-годишния експлоатационен срок на сградата – да се извършва 
обследване  на строежа на всеки 5 години. 
 

 
3. Водоснабдяване и канализация 
 
1.Да се извърши преоразмеряване на сградната водопроводна и 
канализационна инсталация съгласно действащите към настоящия момент 
норми, правила и стандарти. 
2.Да се предвиди и изпълни подмяна на цялата водопроводна инсталация за 
студена, топла и циркулационна вода. Да се предвиди необходимата 
топлоизолация върху тръбите. 
3.При проектирането на водопроводната инсталация да се провери наличният 
напор в уличната водопроводна мрежа и се сравни с необходимият напор за 
правилното функциониране на ПК съгласно Наредба № Із-1971 / 29.10.2009 и 
БДС EN 671 -2012. При констатиране на недостиг на напор пред най-високо 
разположените ПК да се предвидят съответните противопожарни помпи. 
4.Да се предвиди подмяна на цялата канализационна инсталация  в сградата, 
включително външните водосточни тръби. 
5.Да се изпълнят ревизионни шахти на СКО преди излизането им от сградата. 
6.Да се предвиди подмяна на покривните водосточни воронки съобразени с 
вида на покривната хидроизолация. 
7.Да се предвиди и изпълни изолация срещу конденз по вертикалните 
водосточни клонове, разположени в сградата. 
 
 
4. Електрически инсталации  
 
Външно електрозахранване 
 
Външното електрозахранване на обекта е реализирано съгласно проектите и 
отговаря на техническите изисквания и нормативна уредба към момента на 
пускане на сградата в експлоатация, като напълно обезпечава необходимата 
инсталирана и работна мощност на обекта към дадения момент, съгласно 
предоставените данни от облужващия технически персонал Не е спазена 
нормативната уредба за въводите на захранващи силови кабели в сгради и 
разпределителни касети. Те трябва да са защитени със стоманени тръби. 
Защитната апаратура в ел.таблата и разпределителните касети е морално 
остаряла, като някои от частите са видимо амортизирани. Главните 
разпределителни табла следва да се намират в обособено ел.помещение с 
достъп на облужващия персонал. Шкафовете трябва да са със заключваеми 
врати, а апаратурата в тях зад защитни капаци. Използването на системата за 
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свързване тип ТN-С - (използване на неутралния проводник в качеството му на 
защитен – PEN) води до невъзможност за внедряването на дефектно-токови 
защити, които са задължителни съгласно Нареба №3 от 2004 за Устройството 
на електрическите уредби и електропроводни линии. По тази причина следва 
всички ел.табла да бъдат сменени и да се реализира система TN-S, с отделен 
защитен проводник. 
Разпределителните табла да се преработят като витловите предпазители се 
заменят с автоматични прекъсвачи, като се оразмерят по допустим ток и токове 
на късо съединение с осигурена селективност. Препоръчва се да се използват 
методи на каскадиране на автоматините предпазители, като инструмент за 
оптимизиране на капиталовите разходи. 
“Нулата” (шина N) в таблата да бъде изолирана от металната конструкция с 
изолатори. 
“Земята” (шина РЕ) в таблата да се свърже към заземителната инсталация. 
 
 
Вътрешна ел. инсталация 
 
Изпълнението на силнотоковите инсталации в сгарадата в основната си част е 
съгласно документацията, като на отделни места, където е извършен частичен 
ремонт е изградена открита инсталация, като захранващите кабели са 
положени в ПВЦ кабелни канали. С оглед повишаването на безопасността и 
предотвратяването на инциденти с електричество, електрически удар или 
предизвикване на пожар от късо съединение е целесъобразно да се изгадради 
нова инсталация тип TN-S с отделен защитен проводник. За целта е 
необходимо да се демонтира цялата двупроводната инсталация и да се 
изградин нова трипроводна. В резултат в ел.таблата ще може да се инсталира 
дефектно-токова защита с различен праг на чувствителност в зависимост от 
нуждите и приложението – защита от поражение от електрически ток или 
защита от пожар. Необходимо е проектиране и изграждане на аварийното и 
дежурното осветление на сградата, които да са на отделни токови кръгове. 
Следва да се проектира нова осветителна инсталация със съвременни 
енергоефективни източници на светлина, като лум.лампи от тип Т5(16мм) или 
светодиони осветители с електронна пусково-регулираща апаратура, при които 
няма пулсации на светлинния поток, имат по-висок комфорт и качество на 
светлината. 
 
В случай на подмяна на електроинсталациите, то те трябва да се изпълнят 
скрито.  
 
Електрическите инсталации отговарят на изискванията на нормативната 
уредба към момента на пускането на сградата в експлоатация. Необходимо е 
да се направи реконструкция на главните ел.табла, тъй като част от защитната 
апаратура видимо е амортизирана и това крие риск от аварии и инциденти. 
 
Мълниезащитна и заземителна иснталации 
 

Сградата няма изградени заземителна и мълниезащитна инсталации, 
които са задължителни съгласно законодатеството и нормативната уредба. 
Съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Срадата е трета категория и 
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следва да се проектира заземителна инсталация с преходно съпротивление до 
20Ω. Необходимо е да се изготви проектна документация за заземитлана 
инсталация на сградата, като към ния се присъединят всички главни ел.табла, 
чрез повторно заземяване. Разпределителните и етажните ел.табла да се 
свържат към заземителната инсталация, чрез 3-то или 5-то жило на 
захранващите кабелни линии. Зазенителната инсталация да се изпълни с горещо 
поцинковани заземителни комплекти и шина 40/4. 

Да се проектира и изгради мълниезащитна инсталация, като след анализ 
за целесъобразност и надежност се избере конвенционална или мълниезащита с 
изпреварващо действие. Отводите на мълниезащитата, от покрива до 
заземленията да се изпълнят с изолиран алуминиев проводник тип AlSiMgФ8мм, 
положен скрито под мазилка. Да се предвидят кутия с капак с прав съединител за 
контролно мерене на преходното съпротивление на височина до 1,5м от кота 
терен. Отводите от покрива да се свържат със заземителната инсталацяи, чрез 
разглобяема връзка с прав съединител и горещопоцинкована заземителна шина 
40/4мм. Заземителите да бъдат поцинковани колове от ъглова стомана L 63/63/6 
мм, набити на 3 м един от друг, на най-малко 3 м от основата на сградата и 
свързани помежду си с горещопоцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп с 
размери 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване. Всички метални части на покрива 
да се свържат към мълниеприемната инсталация чрез мултиклеми и заземителен 
проводник AlSiMgФ8мм. Металните части на парапетите да се свържат с 
мълниеотводите посредством съединения. 
 
 
5. Отопление и вентилация 
 
1.Подмяна на съществуващата абонатна станция с нова съвременна с 
пластинчати ТОА, окомплектована с необходимото управление и отговаряща 
на изисквания на „Топлофикация - София“ АД. 
2.Подмяна на циркулационните помпи с нови, съвременни с честотно 
управление на оборотите.  
3.Подмяна на тръбната мрежа. В неотпляемите помещения да се осигури 
топлоизолиране на тръбната мрежа. 
4.Подмяна на съществуващите чугунени радиатори с глидерни алуминиеви. 
5.Изготвяне на проект част КИПиА и изграждане на система за автоматично 
управление на ОВК системите с възможност за изготвяне на времеви графици 
на работата на системите.  
6.Да се изградят нови системи за климатизиране (охлаждане, отопление, 
вентилация и автоматично управление) за ресторанта, кръгла аудитория, 
учебен театър и апаратната към него, звукозаписните студия и в кабинетите 
където това е необходимо. Да се използват вентилационни съоръжения 
притежаващи необходимия клас на ЕЕ съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 
1253_2014. Използваните климатични агрегати да са термопомпено изпълнение 
и с въздушно охлаждане. 
7.Подмяна на съществуващите вентилатори с нови. 
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6. Пожарна безопасност 
 
А. При ремонта и подмяната на покривната конструкция на сградата да се 
осигури нейната огнезащита за изпълнение изискванията за II-ра степен на 
огнеустойчивост. 
 
Б. При извършване на основен ремонт и саниране на сградата да се проектира 
и изпълни: 
Б1. Отделяне на стълбищните клетки от етажните пространства със стени и 
врати, съгласно изискванията на чл.47 от Наредба № Iз-1971.  
Б2. Монтиране на антипаник брави на вратите по пътищата за евакуация от 
аулата съгласно изисквания на чл.43(2) от Наредба № Iз-1971. 
Б3. Изграждане на автоматична гласово–оповестителна инсталация в сградата 
в съответствие с изискването на чл.56 от Наредба № Iз-1971. 
Б4. Евакуационно осветление, което да осигурява нормативната осветеност по 
пътищата за евакуация. 
Б5. Отделяне с пожарозащитни прегради на помещенията с различни класове 
на ФПО съгласно изискванията на чл.16 и чл.22 от Наредба № Iз-1971. 
 
В. При основен ремонт и реконструкция на музикален клуб-театър (заведение 
за обществено хранене – клуб-ресторант) в сутерена да се предвидят и 
изпълнят подходящи технически решения за изпълнение на изискването за 
димо и топлоотвеждане. 
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ЧАСТ В   
УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция: 

− Да не се допускат повреди или умишлени нарушения (направа на 
отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) 
на носещите конструктивни елементи! 

− Да не се допуска допълнително натоварване на носещи 
конструктивни елементи чрез монтаж на технологично и др. 
оборудване, без това да е одобрено/съгласувано по надлежден ред! 

 
2. Недопускане на нерегламентирани преустройства и промяна на 
предназначението на строежа, водещи до превишаване на проектните 
експлоатационни натоварвания и въздействия, включително чрез 
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата. 
 
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита 
от шум и опазване на околната среда. 
 
4. Мерки за предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от 
покрива, фасадите и др. 
 
5. Нормална експлоатация, редовно поддържане и профилактика на сградните 
инсталации, мрежите и системите. 
 
6. Правилна експлоатация на съоръженията с повишена опасност. 
 
7. При експлоатация на сградата да се спазват изискванията на Наредба № 
8121-647з за ПНПБЕО! 
 
8. Да се осигури и поддържа безпрепятствен достъп до евакуационния изход от 
клуб-ресторанта през служебен коридор към основното стълбище на сградата! 
 
9. Да не се използва и съхранява пропан-бутан в помещенията в сутерена на 
сградата! 
 
10. Други: 
- Своевременно да се почистват олуци, воронки, водосточни казанчета и 
водосточни тръби с оглед избягване на течове и повреди от тях. 
- Редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални канализационни 
тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаване през сградата. 
- Периодично да се почиства каналния клон свързващ сградата с уличната 
канализация, с цел предотвратяване на овлажняване на земната основа и 
поддаване на фундаментите на сградата. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 
от извършеното конструктивно обследване 

 

Настоящото конструктивно обследване е извършено по искане на 
Възложителя, въз основа на: 

-изготвено архитектурно заснемане на сградата; 
-запознаване с наличната архивна проектна документация за сградата; 
-извършен оглед на място и замерване на видимите конструктивни 

елементи; 
-oпределяне на якостните характеристики на бетона и частично заснемане 

на вложената армировка посредством безразрушителни методи; 
-механично разкриване на части от конструкцията с цел установяване на 

положението и габаритите на носещите конструктивни елементи; 
-анализ на носимоспособността на сградата като цяло, предвид 

установеното при огледа; 
 
То има за цел да установи: 
-вида и състоянието на конструкцията на сградата; 
-вида и състоянието на земната основа; 
-вида и състоянието на използваните материали за носещите 

конструктивни елементи; 
-наличието или липсата на дефекти по конструктивни елементи на 

сградата, по видими белези, и да извърши анализ на причините за 
възникването им. 

-съответствието на изпълнения строеж по отношение на нормативните 
документи по част „Конструкции”, които са били в сила по времето, когато 
обекта е проектиран; 

-съответствието на изпълнения строеж по отношение на актуалните 
нормативни документи по част „Конструкции”; 

-има ли необходимост от мероприятия за укрепване на сградата или 
отделни нейни конструктивни елементи, с оглед осигуряване нейната безопасна 
експлоатация в бъдеще; 

 
Изготвения, въз основа на обследването технически доклад, ще може да 

се използува и във връзка с изготвяне на технически паспорт на сградата, 
съгласно изискванията на „Наредба No 5 от 28 декември 2006г. за  техническите 
паспорти на строежите”.  
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ДАННИ ЗА СГРАДАТА 

Разглежданата сграда се намира на улица „Стефан Караджа“ No20, 
гр.София. Постройката е част от сградния фонд на Национална Академия за 
Театрално и Филмово Изкуство“ Кръстьо Сарафов, по-конкретно в нея се 
помещава „Учебен куклен театър“.  

За сградата не е съхранена оригиналната проектна документация. 
Налични са само чертежи от по-късно извършвани заснемания и преустройства 
по сградата. Поради тази причина няма точни данни за годината на нейното 
построяване. Предполагаемo годината на построяване е в началото на 50-те 
годни на миналия век, или иначе казано - в годините малко след края на Втората 
световна война.  

Първоначалното предназначение на сградата е за учебна сграна на УНСС,  
по онова време ВИИ „Карл Маркс“. Още преди нанасянето на студентите от 
икономическия университет, сградата е предоставена за ползване на 
театралната академия, от която се ползва и до днес. Първоначалното 
предназначение на сградата като учебна сграда не е променяно. 

Съгласно чл. 137 от Закон за устройство на територията, сградата се 
категоризира като обект от 3-та категория (т.3, буква „в” – жилищни и смесени 
сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с 
разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за 
посетители). 

 
В план основното тяло на сградата има правоъгълна форма. 

Разположено е между две калканни стени от северозапад и от югоизток. 
Основното тяло на сградата се състои от надземни етажни нива и едно 
сутеренно ниво. От югозападната страна има вътрешен двор, в който навлиза 
едноетажно тяло със сутерен, с полукръгла форма.  

Главния вход на сградата е от североизток. Влизането става през три 
врати, разположени между вертикални носещи елементи, като най-лявата от 
тях, понастоящем се ползва за вход към обособена във фоайето книжарница. 
Във вертикално направление сградата се обслужва от две стълбища и един 
асансьор. Сутерена разполоага със самостоятелен вход и стълбище. Има и 
допълнително стълбище с изход към вътрешния двор. Двете главни стълбища са 
разположени приблизително в средната надлъжна ос на сградата, в двата ѝ 
края. Асансьора е разположен до стълбището в югоизточния край. В общия 
случай зоната между стълбищата е обособена като етажно фоайе, а учебните 
помещения са разположени от двете страни на това фоайе, по североизточната 
и югозападната фасади на сградата. От югозапад са разположени едно над 
друго по-големите помещения, които са и с двойна етажна височина, както 
следва – главно фоайе, учебен театър, телевизонно студио. От североизток са 
разположени репетизионни, класни стаи, преподавателски кабинети и др. 
помещения с по-малка площ и нормална етажна височина. Подробно заснемане 
на размерите и функцията на всички помещения е изготвено към архитектурната 
част на проекта. По-долу са описани накратко помещенията по нива. 
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По данни на ползвателите, сутеренното ниво на сградата е било 
предназначено за студентски стол, поради което е изпълнено с голяма зала за 
храмене, разположена под главното фоайе и под аулата. В останалата част на 
сутерена се намират кухненските и складовите помещения, два кабинета и 
тоалетни. Малка част от складовите помещения се ползват от НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“ за работилници, останалата част от сутерена е отдадена под наем и се 
ползва като заведение за обществено хранене – ресторант с бар. Кухненските и 
складовите помещения се ползват от кухнята към ресторанта. Сутеренното ниво 
на полукръглото тяло е част от общия сутерен на сградата. В тази зона е 
разположена част от залата за хранене и двата кабинета. В част от сутерена под 
аулата е поместено техническо помещение. 

В партерния етаж се помещава главното фоайе на сградата, част от което 
е обособено като книжарница. Това е станало на по-късен етап, чрез затваряне 
на част от фоайето с леки преградни стени. От книжарницата се ползва и 
помещение, разположено отляво на главния вход. Отдясно на главния вход са 
разположени портиерна и помещение за снимчна техника. От северозападната 
страна на главното фоайе, също с леки преградни стени са обособени 
работилница и офис на студентски съвет. По югозападната страна на главното 
фоайе са входовете към аулата, която е ситуирана в полукръглата едноетажна 
част от сградата, на същото етажно ниво. Пода на аулата е амфитеатрален, като 
по този начин най-високото му ниво съвпада с нивото на първия етаж от 
сградата. В двата края на фоайето, между стълбищата и входовете към залата 
има отвори за покривно осветление – оберлихти.  

На първи етаж, надглавното фоайе има зона с въздух. Зоните над двата 
оберлихта са били предвидени за използваеми покривни тераси, но 
понастоящем над тези тераси е изълнено покритие с лека матална конструкция, 
като по този начин над северозападния оберлихт е обособена шивашка 
работилница, а над югоизточния – учебна зала. От това ниво също има входове 
към аулата, водещи към най-високата част от амфитеатралното подово 
оформление. Срещуположно на аулата, централно е разположена конферентна 
зала, а около нея - по-малка заседателна зала и кабинети. 

На втори етаж, от югозападната страна на етжното фоайе е входа за 
залата на учебния куклен театър, която е с двойна етажна височина, а от 
североизток са разположени репетиционни зали, съблекални и складове за 
реквизит. 

На трети етаж има помещения само от северозапад, където са 
разположени компютърни зали и звукозаписно студио, а от югозапад 
продължава обема на залата на учебния куклен театър, без етажна плоча на 
това ниво. 

На четвърти етаж, от югозападната страна на етжното фоайе е входа за 
телевизионното студио, което е с двойна етажна височина. От североизток са 
разположени фотостудио, компютърни зали и кабинети. 
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На пети етаж има помещения само от северозапад, където са 
разположени учебни зали, а от югозапад продължава обема на залата на 
телевизионното студио, без етажна плоча на това ниво. 

Шести етаж е подпокривен, с мансардни помещения и с по-малка площ 
заради отдръпване навътре на стените, затварящи помещенията, спрямо 
външния контур на сградата. Помещенията тук се ползват предимно като 
работилници и складове. От югозапад е оформена и малка учебна зала. 

Всеки от етажите разполага със санитарен възел, обособен зад 
югоизточното стълбище. Зад северозападното стълбище няма помещения, 
освен на последния шести етаж, където е обособен малък склад. 

Покрива над основното тяло на сградата е  скатен, оформен с дървена 
носеща конструкция, с множество капандури и с покритие от керамични 
керемиди. Покривните скатове над аулата са оформени със стоманен скелет, 
стъпващ върху стоманобетонните греди. Върху стоманените греди са монтирани 
дървени ребра, върху които пък е положена обшивка от ламарина. 

 
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ 

СТРОИТЕЛНА СИСТЕМА 
Като цяло, конструкцията на разглежданата сграда, представлява 

комбинация от носещи зидове от плътни тухли и монолитен стоманобетонен 
скелет с колони, греди и плочи. Подовите конструкции са стоманобетонни, 
гредови плочи, в частност някои от полетата са касетирани, а други – оребрени 
само в едната посока, както е показано в приложените конструктивни схеми. 
Характерна особеност е, че някои от вътрешните колони имат променливо 
сечение във височина на сградата. Покрива е оформен с дървена носеща 
конструкция.  

ЕТАЖНИ ВИСОЧИНИ 
Използваните конструктивни етажни височини са както следва: 
Сутерен – 3.05m 
Партер – 3.20m 
Първи етаж – 3.20m 
Втори етаж – 3.20m 
Трети етаж – 3.20m 
Четвърти етаж – 3.20m 
Пети етаж – 3.00m 
Шести етаж – мансарден етаж с променлива светла! височина от 1.70m до 

2.55m, като обаче тавана на 2.55m е оформен с дъсчена обшивка а носещите 
елементи продължават и над тази височина. 

Главното фоайе във височина обхваща партера и първи етаж и съответно 
неговата конструктивна етажна височина е 6.40m. 

Залата на учебния куклен театър във височина обхваща втори и трети етаж 
и съответно нейната конструктивна етажна височина е 6.40m. 

Залата на телевизионното студио във височина обхваща четвърти и пети 
етаж и съответно нейната конструктивна етажна височина е 6.20m. 



стр. 5 от 15 

ГЕОЛОЖКИ И ТЕРЕННИ УСЛОВИЯ 
Теренът, на който е изградена сградата, е равнинен. В рамките на 

настоящото обследване не са правени проучвания за установяване на почвените 
характеристики и инженерно геоложките условия на строителната площадка. 
Съдейки по липсата на пукнатини по сградата, както и липсата на каквито и да 
било други дефекти по сградата говорещи за изчерпване на носимоспособността 
на земната основа, може да се заключи, че сградата е фундирана в здрав почвен 
пласт, както и че размерите на фундаментите са правилно подбрани. 

По стените на сутеренното ниво на сградата има множество следи от 
просмукване на вода и влага и липса на общ хоризонт на овлажняване на 
стените, което е индикация за наличи на просмукващи се повърхностни води и 
по-скоро липса на плитки подпочвени води. 

ФУНДИРАНЕ 
Предвид годината на проектиране на сградата и характерните за момента 

строителни практики, за фундирането на сградата могат да бъдат направени, с 
голяма степен на достоверност, следните предположения:  Колоните са 
фундирани, най-вероятно върху многостъпални, ивични, бетонови фундаменти, 
оформящи скара по направение на главните конструктивни оси, с нарастващи 
якостни характеристики на използвания във всяка по-горна стъпка от ивиците 
бетон , с горен ръб на пирамидата достигащ пода на сутерена.  

Стените по контура на сутерена са с дебелина 30-35cm и са изпълнени от 
неармиран бетон – бутобетон. Фундирането им по всяка вероятност е изпълнено 
по аналогичен начин - също с ивици на няколко стъпки. 

Подовата конструкция в сутерена (за помещенията, контактуващи с терена 
от долната си страна), е изпълнена като армирана бетонова настилка с 
дебелина, най-вероятно около 10-12см, армирана с единична мрежа и 
положена върху легло от трамбована баластра или друг подобен инертен 
материал. 

Използваният за фундаменти бетон вероятно варира от М75 за най-
дълбоките стъпки на фундаментите и за армираната настилка, М100 до М200 за 
горните стъпки на основите и М200 за колоните (установено чрез 
безразрушителни изпитвания).   

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОТИВОСЕИЗМИЧНА КОНСТРУКЦИЯ 
Коравината на сградата по отношение на хоризонтални въздействия 

практически е функция на коравината на нейните вертикални носещи елементи.  
Разглежданата сграда притежава носещ стоманобетонен скелет въпреки 

ранната година на нейното построяване. Вертикалните стоманобетонни 
елеменети са сравнително регулярно разположени в план, в няколко надлъжни 
оси, както следва: 

- По външния контур на сградата, скрити в стените на 
североизточната фасада; 

- В ос на стените на стълбището, по-близки до свероизточната фасада 
и успоредни на нея; 
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- Около асансьорната клетка и в по-отдалчените от североизточната 
фасада на сградата стени на стълбището; 

- В ос на вътрешната дълга стена на залата на учебния куклен театър 
и телеизионното студио, успоредна на дългите фасади на сградата, като тези 
колони се явяват като свободно стоящи в сутерена и главното фоайе; 

- Свободно стоящи колони в залите и главното фоайе, разположени в 
ос успоредна на югозападната фасада на основното тяло на сградата и 
отдръпната на разстояние 2.40m oт нея; 

- По външния контур на сградата, скрити в стените на югозападната 
фасада; 

- Вертикални елементи в обема на аулата има по външната 
дъгообразна стена, между прозорците и през приблизително еднакво 
разстояние от около 2.50m; 

- Само в сутеренното ниво има и колони под наклонената част на 
пода на аулата, разположени радиално, в ос успоредна на външната 
дъгообразна стена на аулата и на разстояние 3.15m oт нея; 

По всяка вероятност в тези оси са оформени и фундаментните ивици, като 
са обединени и от напречни такива, в ос на по-натоварените колони. 

Установени са множество отмествания на осите на колоните във височина, 
дори и за централните тежко натоварени колони. Формата на колоните също 
масово се мени по височина на сградата. Такива отмествания на остта на 
колоните са силно неблагоприятни по отношение на противосеизмичното ѝ 
поведение. 

Стените в сградата навсякъде са изпълнени със зидария от плътни тухли, и 
макар това да не е правено изрично с оглед противосеизмично осигуряване на 
сградата, те притежават носеща способност и участват във формирането на 
общата коравина на сградата по отношение поемането на сеизмични 
въздействия. Такива зидове, обрамчени от стоманобетонни елементи работят, 
на практика, като тухлени шайби със съответна коравина. Фактът, че сградата 
притежава значителен брой такива стени, разположени в две 
взаимноперпендикулярни посоки и обрамчени със стоманобетонни елементи, 
както и че те в по-голямата си част преминават през цялата височина на сградата 
е благоприятен за нейната устойчивост на хоризонтални въздействия.  

По отношение на поемането на вертикални въздействия, тухлените 
зидове играят сравнително малка роля, поради голямата коравина на 
гъстооребрените подови елементи, които и самостоятелно са в състояние да 
предадат етажните вертикални товари към стоманобетонните колони.  

Стоманобетонният скелет на сградата сам по себе си притежава коравина 
и носимоспособност за поемане на хоризонтални въздействия, благодарение на 
многобройните корави възли, съществуващи в точките на връзка колона-греда, 
още повече, че на места при по-големите подпорни разстояния, тези връзки са 
допълнително подсилени със стоманобетонни вути около колоните. Сградата 
притежава значителен брой такива многоетажни многоотворни рамки. 
Неблагоприятен фактор е отместването на осите на колоните по височина. 
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Сградата има близка до правоъгълна форма в план, запазваща се във 
височина, което е допълнителен благоприятен фактор по отношение на 
антисеизмичното ѝ поведение. 

ЕТАЖНИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ  
Етажните подови конструкции на сградата са монолитни, стоманобетонни, 

гредови плочи. Преобладаващото решение на полетата е с оребряване с греди 
през разстояние 1.15-1.50m. Ребрата в общия случай са ориентирани успоредно 
на късите фасади на сградата и стъпват върху главни греди в перпендикулярното 
направление. Главните греди са разположени в същите надлъжни оси, както и 
колоните, както беше описано по-горе. Греди са оформени и по контура на 
сградата и около междинните стълбищни площадки. Наклонената част от пода 
на аулата е решен също като гредова плоча. Тъй като в този случай 
помещението е с полукръгла форма, гредите са разположени радиално спрямо 
центъра на окръжността, в ос на всяка от колоните. Местата на гредите и 
размерите им (там където са установени), при всяка от етажните плочи са 
показани схематично в приложените чертежи. 

По-специфично е решението на плочите над залите. Поради голямото 
подпорно разстояние там, подпирането е прибрано навътре и по този начин е 
оформена конзолна част със значителна дължина, като противовес на голямото 
подпорно разстояние на полето. Считаме, че е използвано такова решение, тъй 
като по фасадата на тези полета, чрез безразрушителни методи, не се 
установява наличие на вертикални стоманобетонни елементи. Такова решение 
съответства и на маниера на проектиране от годината на построяване на 
сградата и е възможно от нормативна гледна точка към същата година. Въпреки 
това, ако се предвиждат преустройства по сградата, винаги трябва да се има 
предвид и възможна неточност на разрушителните методи и да се търси 
потвърждение на вида на конструкцията и чрез разкриване. 

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 
Покрива на сградата е скатен, с наклон около 28-30 градуса. Скатовете са 

оформени с дървени ребра, стъпващи върху дървен скелет от маии, улами и 
колони. Отводняването е през улуци и външни водосточни тръби. 

ДРУГИ 
Покритието над помещенията на първи етаж, обособени над оберлихтите 

е изпълнено с лека стоманена конструкция и покритие от ламарина. 
 
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА И ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРОМЕНИ 

Предвид дългогодишния експлоатационен период на сградата, по нея са 
извършвани частични преустройства, свързани с промени в етажните 
разпределения чрез премахване на части от зидовете и чрез изпълнение на 
нови преградни стени от леки материали. Премахването на зидовете далеч не 
достига допустимата граница за редуциране на носещата способност на 
конструкцията на сградата с 5%, поради което практически не оказва влияние 
върху работата на нейната конструкция. 
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Част от прозорците в залата на учебния куклен театър и телеизионното 
студио са зазидани тъй като функцията на помещенията изисква в тях да няма 
пряка слънчева светлина. 

Обособени са помещения на първи етаж, над оберлихтите, където преди 
е имало използваеми тераси. Експлоатационното натоварване за тези 
помещения не превишава това за използваемите тераси, теглото на стоманените 
елементи е незначително, а товарите от покритието се предават върху плътен 
зид отдолу, следователно тази намеса също не влияе на работата на носещата 
конструкция на сградата.  

 
Никъде по сградата не се констатира премахване или нарушаване 

целостта на носещи стоманобетонни елементи. Всички извършени промени не 
променят работата на конструкцията и по сградата не са необходими 
възстановителни и укрепителни мероприятия свързани с тях. Като цяло, въпреки 
дългогодишния си период на експлоатация, конструкцията на сградата се 
намира в много добро техническо състояние. Никъде по нея не се наблюдават 
аварирали елементи, недопустими провисвания, пукнатини и каквито и да било 
други обстоятелства, говорещи за изчерпване на носещата способност на 
определен елемент или недостатъчна сигурност при използване на сградата 
съобразно нейното предназначение. Няма индикации за слягане на основите. 
Всички констатирани дефекти по сградата, които са изброени по-долу се дължат 
на липсата на поддръжка и могат да бъдат отстранени посредством рутинни 
ремонтни мероприятия. 

 
Масово по външните стени на сутеренното ниво се констатират 

овлажнявания, дължащи се на липсата на хидроизолация по тях. Този проблем е 
необходимо, доколкото е възможно, да се отстрани тъй като води до силно 
влошаване на комфорта на обитаване на помещенията и повреди по 
материалите включително и по тези от които са изпълнени носещите елементи; 

Течове се констатират и по последните етажни нива на сградата, дължащи 
се на проникване на вода откъм покрива. По повърхността на покривните 
скатове се констатират и множество пропадания, което е индикация, че част от 
дървените ребра са повредени, загубили са част от носимоспособността си в 
резултат на това и са се деформирали. Необходимо е да се разкрие цялостно 
дървената покривна конструкция и повредените елементи да бъдат заменени 
или усилени. Предвид дългогодишната експлоатация на дървения материал, е 
препоръчително да се вземе предвид и вариант за цялостно премахване на 
покрива и изпълнение на изцяло нова дървена носеща конструкция при 
запазване на геометрията на старата такава.  

Следи от течове се наблюдават и по тавана на аулата, които трябва също 
да бъдат отстранени чрез полагане на ново хидроизолационно покритие. При 
разкриването на дървените елементи, онези от тях по които се установят 
повреди трябва да бъдат подменени и тук. 
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Всички стоманени елементи от конструкцията затваряща помещенията 
над оберлихтите е необходимо да се почистят от корозия и върху тях да се 
нанесе ново антикорозионно покритие. 

По гредите зад северозападното стълбище, от външната страна на 
сградата се наблюдават участъци с липсваща мазилка и вследствие на това - 
оголена армировка. Оголена армировка има и по стоманобетонни елементи в 
сутерена и по тавана над залата на учебния куклен театър, където тези елементи 
са без довършителни слоеве. Оголената армировка трябва навсякъде да се 
почисти с преобразувател за ръжда и телена четка, повредената бетонната 
повърхност да се почисти до здрав бетон, чрез изчукване и отгоре да се нанесе 
подходящ репариращ състав за възстановяване на бетонното покритие. 

На много места по фасадата се наблюдават участъци с обрушена, или по 
друг начин повредена мазилка. Причина за това е дългогодишния 
експлоатационен период на сградата, през който външната мазилка не е 
подменяна. Въпреки, че сами по себе си тези отлепени мазилки не 
представляват конструктивен проблем, такива участъци създават условия за 
проникване на вода в тухлените зидове, която след последователни цикли на 
замръзване и размръзване води до бавното им разрушаване, от там до 
компроментиране на носимоспособността им. Отлепената мазилка е 
необходимо да се отстрани навсякъде, до здрава основа и да се възстанови след 
това. Ако при това някъде се установи и оголена армировка, тя трябва да 
обработи както е описано по-горе. 

 
По северозападната граница на имота в който е разположена 

разглежданата сграда, като продължение на нейната калканна стена, е 
изпълнена подпорна стена с тухлена зидария. Коравината на тази подпорна 
стена е малка, тя се намира в лошо състояние със силно депланирали участъци и 
за нея е необходимо да се разработи проект за укрепването ѝ. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Материалите, вложени при изпълнението на конструктивните елементи, 
са установени  след извършен обстоен оглед на място, и след извършени полеви 
тестове на якостните им характеристики посредством безразрушителни методи. 
Извършен е анализ на съответствието на резултатите от полевите изпитвания с 
очакваните якостните характеристики на съответните материали, предвид 
периода на строителство на сградата. 

Определянето на якостта на натиск на бетона е извършено на местата по 
сградата, където има достъп до открити стоманобетонни елементи, с уред за 
безразрушително определяне на локалната якост на бетон, а именно - 
склерометър „PROCEQ Silver Schmidt PC N”. В точките, където беше извършено 
прострелване, най-ниската повърхностна якост на бетона, която се установи 
съответства на бетон клас В15. Към днешна дата използването на бетон клас В15 
не е допустимо за строителни конструкции, поемащи сеизмични въздействия, 
но е било допустимо по времето на първоначалното проектиране и 
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строителство на сградата. Резултатите от извършените замервания, са 
протоколирани и приложени към настоящия доклад. 

Наличието на армировъчни пръти, техният диаметър и бетонно покритие 
беше установено чрез безразрушително сканиране на подбрани достъпни 
стоманобетонни елементи, с уред „HILTI Ferroscan PS 200”. Търсено е 
съответствие на установената армировка с приетите по времето на 
проектирането на сградата правила за конструиране на съответния елемент. 
Вида на армировката трябва да се счита като гладка стомана, съответстваща на 
използваната днес АI, означена с „ø”, каквато и е установена при елементи без 
довършителни слоеве и оголена армировка. По сканираните елементи не бяха 
открити разминавания с принципите на армиране за съответния елемент, както 
и с конструктивните изисквания от времето на първоначалното проектиране на 
сградата. Армировката е визуализирана в протоколи за всяко от измерванията, 
които са приложени към настоящия доклад. 

 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА СГРАДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА 

УРЕДБА ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ, АКТУАЛНА ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО СГРАДАТА Е 
БИЛА ПРОЕКТИРАНА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. 

Към момента, в страната ни действат както българските нормативни 
документи, така и единната европейска система за проектиране на строителни 
конструкции – Еврокод. Анализирано е по-подробно съответствието на 
конструкцията съгласно българските нормативни документи, тъй като те са по-
близки до тези, действали по време на първоначалното проектиране на 
сградата. Въпреки това, всички бъдещи реконструкции и други намеси, имащи 
отношение към конструктивни елементи, следва да се извършват при 
удовлетворяване на изискванията на системата Еврокод, след като се въведе 
задължителното ѝ прилагане. 

 
ПРОТИВОСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА 
По времето, когато сградата е проектирана (началото на 50-те години на 

XX-ти век) е бил в сила „Правилник за правилник и строеж на сгради и 
инженерни съоръжения в земетръсните райони на България“ от 1947-ма година. 
Съгласно този нормативен документ, град София попада в сеизмичен район с 
VIII-ма степен на интензивност на сеизмичното въздействие. По отношение на 
оценката за сеизмична осигуреност на сградата, по критериите на „Наредба No-
02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-
та година, може да бъде казано следното: От момента на построяването си до 
момента на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби 
сеизмични въздействия (под VII-ма степен по скалата MSK), както и на две по-
силни такива – земетресението от 04.03.1977-ма година, с епицентър гр.Вранча, 
Румъния, класифицирано като VIII-ма степен по скалата MSK и усетено в София 
като VII-ма–VIII-ма степен и земетресението от 22.05.2012г. с епицентър близо 
до гр. Перник, класифицирано като VII-ма степен по скалата MSK. Няма данни 
някое от тях да е предизвикало разрушения, пукнатини  или други дефекти по 
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носещи конструктивни елементи на сградата. Сградата е изпълнявана по 
одобрен проект, при изготвянето на който са спазени действащите към онзи 
момент нормативни документи, актуални и в момента на въвеждането на 
сградата в експлоатация. В сградата има извършвани преустройства, при които 
са премахнати части от вътрешните зидове. Тези зидове са участвали във 
формирането на общата коравина на конструкцията по отношение на поемането 
на сеизмични въздействия, но тъй като не са обрамчени и от двете си страни с 
колони, тяхното участие не е значително и тези промени не водят до 
редуциране на общата носимоспособност на сградата с повече от 5%. Поради 
изброеното по-горе, за сградата може да се даде положителна оценка на 
сеизмичната ѝ осигуреност тъй като изискванията на Чл.6, (2) от „Наредба No -
02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-
та година са удовлетворени. Въпреки това, носещата конструкция на 
разглежданата сграда не отговаря на редица от актуалните изисквания, 
заложени в действащите към настоящия момент нормативни документи,  като 
например минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на 
стоманата, изисквания за конструиране на елементите, поемащи сеизмични 
въздействия и др. Различна е методиката за определяне на сеизмичните сили, 
сеизмичното райониране, стойностите на изчислителните ускорения на земната 
основа, на коефициентите на значимост, на реагиране и т.н. Най-сериозното 
несъответствие по отношение на конструктивните изисквания е установеното 
масово отместване на осите на колоните във височина на сградата, което е 
недопустимо съгласно актуалните нормативни документи. Дължината на 
конзолната част, при полетата над залите, също надхвърля допустимата 
дължина, съгласно актуалната нормативна уредба за противосеизмично 
осигуряване на сградите. 

По отношение на изискванията (за методиката за определяне на 
сеизмичните сили, оразмеряването и конструирането на антисеизмичните 
конструкции) заложени в Наредба No -02-20-2 за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година и по смисъла на ал.1,3 от 
допълнителните разпоредби към нея, сградата е "неосигурена", тъй като е 
проектирана и изпълнена преди 1987г.  

Както бе посочено по-горе, съгласно „Правилник за правилник и строеж 
на сгради и инженерни съоръжения в земетръсните райони на България“ от 
1947-ма година, град София попада в сеизмичен район с интензивност на 
въздействието VIII-ма степен по МСК. Изчислителните сеизмични сили, съгласно 
същия документ, се определят по формулата:  

 

Zk = Kс . Qк    където:  
 

Kс = 0.050 – сеизмичен коефициент за райони с VIII-ма степен на 

сеизмичното въздействие;  

Qк – натоварване за съответното етажно ниво, съсредоточено в т. “К”. 

За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно: 

S1 = 0,050 . Q1 
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S2 = 0,050 . Q2 

S3 = 0,050 . Q3 и т.н.  

Според наредба No-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони” от 2012-та година, град София попада в сеизмичен район с 
IX-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие по скалата МSK. 
Kонструкциите следва да бъдат оразмерени за поемане на сеизмични сили, 
чиито изчислителни стойности се определят по формулата: 

 

Eik = C. R . Kс . βi . ηiк . Qк  където: 
 

C = 1,20 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от III-ти клас по 

значимост на строежите (III - та категория по ЗУТ); 

R = 0,33 – коефициент на реагиране, за смесени системи, еквивалентни на 

рамкови, със стени участващи в поемането на сеизмичните сили, изпълнени от 

обрамчена с колони, неармирана тухлена зидария; 

0.8 <βi = 1,2/Т < 2.5 – динамичен коефициент (за масовия случай - почви 

група С); 

ηiк - коеф. на разпределение на динамичното натоварване; 

Kс = 0,27 - коефициент на сеизмичност, за зона с IX-та степен на 

интензивност (гр.София); 

Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К” 

За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно: 

S11 = 1,20.0,33.0,27.β1.η11.Q1 = 0,107.η11.Q1.1.2/T1 = 0,128.η11.Q1/T1; 

S12 = 1,20.0,33.0,27.β2.η12.Q2 = 0,107.η12.Q2.1.2/T2 = 0,128.η12.Q2/T2; 

S13 = 1,20.0,33.0,27.β3.η13.Q3 = 0,107.η13.Q3 .1.2/T3 = 0,128.η13. Q3/T3 и т.н.  

 
Действащите към момента нормативни документи поставят по-строги 

изисквания към конструкциите на сградите. Изброените по-горе изисквания за 
минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, 
изисквания за конструиране на елементите, поемащи сеизмични въздействия и 
др. са още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Това 
налага за сградата да се въведат ограничения за бъдещи дейности свързани с 
промяна на конструкцията им, промяна на експлоатационните натоварвания, 
надстроявания, реконструкции и т.н. (съгласно чл.5 от „Наредба -02-20-2 за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”).  Ако се 
предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни намеси, те 
следва да се изпълняват само след изготвяне и одобрение от съответните 
инстанции на работен инвестиционен проект по всички части, включващ и 
цялостно укрепване на съответната сграда, съгласно всички актуални изисквания 
за конструкции, подложени на сеизмични въздействия.  
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НАТОВАРВАНИЯ ЗА СГРАДАТА 
Сградата вероятно е проектирана съгласно „Правилник за натоварванията 

на сгради и за допустимите натоварвания на почвата при сгради” от 1950-та 
година. За разглежданата сграда, в него са заложени следните експлоатационни 
натоварвания: 

- 3.00кN/m2 за аудитории и класни стаи;  
- 3.00кN/m2 за коридори и стълбища в обществени сгради; 

Натоварването от сняг върху покривната конструкция, съгласно същия 
правилник е 0.75 кN/m2. Натоварването от вятър не е меродавно за 
разглеждания вид конструкция, поради което не е анализирано. Собствените 
тегла на материалите не са променяни в по-късните нормативни документи до 
настоящия момент. 

По отношение на „Наредба 3 за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година, 
експлоатационните натоварвания за класните стаи са непроменени, а за 
аудиториите са увеличени на 4.00кN/m2. Натоварването за коридорите и 
стълбищата също е непроменено.  

Натоварването от сняг за гр.София е завишено на 1.00 кN/m2.  
В „Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции” фигурират 

същите стойности на експлоатационните натоварвания за помещенията, както и 
в българските нормативни документи. Натоварването от сняг обаче, е 
допълнително завишено на 1.28 кN/m2. 

Във всички следващи нормативни документи, след момента на 
проектиране на сградата, има разлики и в коефициентите на сигурност, за 
съответния вид натоварване. Тъй като обаче сградата е била експлоатирана 
съгласно настоящото си предназначение в продължение на дълъг период от 
време, и за в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, няма 
основания да се смята, че усилията в елементите не могат да бъдат поети с 
наличната им носимоспособност.  
 

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 
По времето на проектиране на сградата, е бил актуален „Правилник за 

стоманобетонните строежи” от 1948-ма година. Може да се счита, че 
заложените в него изисквания са спазени, тъй като най-вероятно конструкцията 
на сградата е изпълнена и въведена в експлоатация, съгласно одобрен проект по 
част Конструкции, още повече, че по носещите хоризонтални и вертикални 
конструктивни елементи не се откриват пукнатини, недопустими деформации 
или други дефекти.  

В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 
1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по 
отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи, освен 
завишаване на минималните конструктивни изисквания. 

В „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 
има заложени различни изисквания по отношение на конструиране на 
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армировката. Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне, 
въведена е различна номенклатура на армировъчните стомани и д.р. Тези 
изисквания по презумпция не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на 
сградата, към настоящия момент, не предполага, че усилията в носещите 
конструктивни елементи не могат да бъдат поети с наличната им 
носимоспособност.  

 
НОРМИ ЗА ФУНДИРАНЕ 
По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият 

период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания в 
основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре уплътнени 
и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се очакват 
проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или други 
проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма 
индикации за наличието на такива.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие на цитираното по-горе, може да се заключи, че конструкцията 
на обследваната сграда изпълнява част от съществените изисквания на 
актуалните нормативни документи по част „Конструкции”. Сградата притежава 
достатъчна носимоспособност и сигурност по отношение на поемане 
вертикалните въздействия, на които е подложена и може безопасно да бъде 
експлоатирана съгласно настоящите си функции. По отношение на 
хоризонталните въздействия, сградата е проектирана и изпълнена във време, 
когато се е изисквало противосеизмичното и осигуряване за по-ниска - VIII-ма 
степен на сеизмично въздействие. Различни са и коефициентите на реагиране и 
изобщо стойността на сеизмичната сила при такова въздействия. Такива 
стойности са били допустими и заложени по време на проектирането на 
сградата, нейното предназначение и свързаните с това нормативни 
експлоатационни натоварвания не са променяни през годините и не са 
извършвани преустройства, свързани с редуциране на сеизмичната сигурност на 
сградата с повече от 5%, по нея няма дефекти, следствие от такива въздействия, 
поради което, за нея може да се даде положителна оценка на сеизмичната и 
осигуреност. Установено е масово отместване на осите на вертикалните 
стоманобетонни елементи, по височина на сградата, което е недопустимо 
съгласно актуалните нормативни документи и неблагоприятно по отношение на 
противосеизмичното поведение на конструкцията. 

По сградата няма конструктивни елементи, които се нуждаят от аварийно 
укрепване. Необходимо е да се ограничи достъпа на хора в зоната около 
подпорната стена по северозападната граница на имота. 

Всички останали констатирани дефекти по сградата могат да бъдат 
отстранени чрез рутинни ремонтни дейности.  
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МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА 

На основание извършеното обследване и анализ на повредите по 
сградата, е необходимо да се изпълнят следните мероприятия: 

- Хидроизолиране на всички външни сутеренни стени, чрез полагане на 
изолационни материали навсякъде, където това е възможно; 

- Ремонтиране на покрива над основното тяло и аулата, като след 
премахване на покривните покрития повредените дървени елементи да се 
подменят или усилят. Препоръчително е да се изпълни изцяло нова дървена 
носеща конструкция, при запазване геометрията на покрива; 

- Обработка на всички стоманобетонни елементи с оголена армировка, 
както е описано по-горе в изложението; 

- Отремонтиране на участъците от фасадите, по които се наблюдава 
повредена мазилка; 

-  Проектиране на укрепване за подпорната стена по северозападната 
граница на имота, по която се наблюдават депланирали участъци. 

 
За правилната  и безопасна експлоатация  на сградата, е необходимо да се 

извършват още: 
- Периодични ремонти на покривната изолация на всеки 5години, чрез 

подменянето ѝ, като не е допустимо претоварване на покривната конструкция с  
нови материали с по-голямо обемно тегло; 

- Поддържане на водоплътността на настилките навсякъде около 
сградата; 

- Своевременно трябва да се почистват воронки и водосточни казанчета с 
оглед избягване на течове и повреди от тях; 

- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички 
вертикални канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на 
преминаване през сградата; 

- Периодично да се почиства каналния клон свързващ сградата с уличната 
канализация, с цел предотвратяване на овлажняване на земната основа и 
поддаване на фундаментите на сградата; 

- След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След 
изтичане на 50-годишния експлоатационен срок на сградата – да се извършва 
обследване  на строежа на всеки 5 години. 
 

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ИЗМЕНЕНИЯ  В НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА 
СГРАДАТА БЕЗ ЕКСПЕРТНО  СТАНОВИЩЕ НА ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР! 
 
 
 
 

Изготвил:      ................................ 
        /инж. Мария Абаджиева/ 
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[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ТЕЧОВЕ ОТКЪМ ПОКРИВА] 



 
СНИМКА 59 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ПОДКОСИ ПРИ ВЕРТИКАЛНИ 
ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ] 

 

 
СНИМКА 60 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВЕНАТА 
КОНСТРУКЦИЯ] 



 
СНИМКА 61 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ТЕЧОВЕ ОТКЪМ ПОКРИВА] 

 

 
СНИМКА 62 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ УЧЕБНА ЗАЛА Б68] 

 



 
СНИМКА 63 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ТЕЧОВЕ ОТКЪМ ПОКРИВА] 

 
 
 

 
СНИМКА 64 

[VI-ТИ ЕТАЖ – ИЗГЛЕД КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ – ТЕЧОВЕ ОТКЪМ ПОКРИВА] 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДАННИ ОТ  СКАНИРАНЕТО ЗА НАЛИЧИЕ НА 
АРМИРОВКА, ИЗВЪРШЕНO ПО БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ 

МЕТОДИ 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършил замерванията:  инж. Мария Абаджиева 
 
 

 

 

2016г. 
гр. София 
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Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001569.XFF
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Imagescan: FS001569.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001569.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 74 35 14 10mm Horizontal Measurement
2 267 39 12 10mm Horizontal Measurement
3 396 50 14 8mm Horizontal Measurement
4 481 58 15 8mm Horizontal Measurement
5 546 64 16 10mm Horizontal Measurement
6 53 260 12 10mm Horizontal Measurement
7 203 234 14 10mm Horizontal Measurement
8 353 224 16 10mm Horizontal Measurement
9 524 213 15 10mm Horizontal Measurement
10 74 495 14 10mm Horizontal Measurement
11 203 500 13 10mm Horizontal Measurement
12 374 516 15 10mm Horizontal Measurement
13 567 531 14 8mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001570.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001570.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 53 157 40 30mm Horizontal Measurement
2 203 150 39 30mm Horizontal Measurement
3 353 154 38 30mm Horizontal Measurement
4 546 156 36 30mm Horizontal Measurement
5 163 31 22 6mm Vertical Measurement
6 164 96 25 6mm Vertical Measurement
7 373 31 23 6mm Vertical Measurement
8 373 96 25 6mm Vertical Measurement

2 2/
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Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001571.XFF

Date / Time: SSN:

Customer:

Location: Operator:

Comment:

[mm]2016-05-11 11:07:43 28207017

---

--- ---

1 2 3
4

5 6 7 8

9
10

11 12

0

600

100

200

300

400

500

0 600100 200 300 400 500

1 2/



Imagescan: FS001571.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001571.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 74 48 17 6mm Horizontal Measurement
2 203 42 17 6mm Horizontal Measurement
3 374 50 17 6mm Horizontal Measurement
4 546 40 15 6mm Horizontal Measurement
5 74 263 13 6mm Horizontal Measurement
6 224 257 12 6mm Horizontal Measurement
7 331 262 13 6mm Horizontal Measurement
8 546 267 14 6mm Horizontal Measurement
9 31 447 22 8mm Horizontal Measurement
10 246 434 19 8mm Horizontal Measurement
11 374 446 16 6mm Horizontal Measurement
12 567 448 13 8mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001572.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001572.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 61 53 58 16mm Vertical Measurement
2 369 53 45 20mm Vertical Measurement
3 364 203 48 20mm Vertical Measurement
4 365 417 48 25mm Vertical Measurement
5 351 567 31 25mm Vertical Measurement
6 96 301 51 8mm Horizontal Measurement
7 203 321 50 8mm Horizontal Measurement
8 246 327 46 8mm Horizontal Measurement
9 53 486 51 6mm Horizontal Measurement
10 117 484 51 8mm Horizontal Measurement
11 203 492 49 8mm Horizontal Measurement
12 246 492 43 8mm Horizontal Measurement

2 2/
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Project: Prj00050
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Imagescan: FS001573.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001573.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 364 203 60 20mm Vertical Measurement
2 367 567 52 30mm Vertical Measurement
3 267 295 57 6mm Horizontal Measurement
4 267 487 57 6mm Horizontal Measurement

2 2/
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Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001574.XFF
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Imagescan: FS001574.XFF

Project: Prj00050

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001574.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 51 331 59 8mm Vertical Measurement
2 47 503 53 6mm Vertical Measurement
3 46 567 57 8mm Vertical Measurement
4 163 31 44 6mm Vertical Measurement
5 163 224 48 8mm Vertical Measurement
6 156 331 52 12mm Vertical Measurement
7 153 503 53 12mm Vertical Measurement
8 31 294 51 6mm Horizontal Measurement
9 96 283 49 6mm Horizontal Measurement
10 117 419 48 10mm Horizontal Measurement
11 203 399 50 6mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001575.XFF

Project: Prj00001

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001575.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 175 181 37 28mm Vertical Measurement
2 175 331 37 25mm Vertical Measurement
3 175 396 37 25mm Vertical Measurement
4 285 31 36 30mm Vertical Measurement
5 270 267 40 30mm Vertical Measurement
6 263 546 28 16mm Vertical Measurement
7 370 74 32 20mm Vertical Measurement
8 368 267 30 20mm Vertical Measurement
9 343 524 26 20mm Vertical Measurement
10 426 524 31 20mm Vertical Measurement
11 444 224 34 20mm Vertical Measurement
12 456 53 30 30mm Vertical Measurement
13 246 48 19 6mm Horizontal Measurement
14 331 54 18 8mm Horizontal Measurement
15 417 56 15 6mm Horizontal Measurement
16 224 238 20 6mm Horizontal Measurement
17 331 239 16 6mm Horizontal Measurement
18 396 237 16 6mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001576.XFF

Project: Prj00001

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001576.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 102 74 49 20mm Vertical Measurement
2 102 246 42 14mm Vertical Measurement
3 96 481 44 20mm Vertical Measurement
4 318 203 50 16mm Vertical Measurement
5 323 267 50 14mm Vertical Measurement
6 321 417 53 16mm Vertical Measurement
7 181 202 40 10mm Horizontal Measurement
8 267 192 43 12mm Horizontal Measurement
9 181 353 40 10mm Horizontal Measurement
10 267 343 42 12mm Horizontal Measurement
11 181 518 40 10mm Horizontal Measurement
12 267 528 41 12mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001577.XFF

Project: Prj00001

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001577.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 69 181 59 10mm Vertical Measurement
2 246 198 56 8mm Horizontal Measurement
3 203 327 58 8mm Horizontal Measurement
4 96 321 51 8mm Horizontal Measurement

2 2/
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Imagescan: FS001580.XFF

Project: Prj00001

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001580.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 53 79 23 25mm Horizontal Measurement
2 203 61 24 25mm Horizontal Measurement
3 503 66 21 20mm Horizontal Measurement
4 53 195 24 14mm Horizontal Measurement
5 396 184 23 14mm Horizontal Measurement
6 546 180 21 20mm Horizontal Measurement
7 53 252 20 20mm Horizontal Measurement
8 181 236 19 20mm Horizontal Measurement
9 353 253 19 20mm Horizontal Measurement
10 503 253 19 20mm Horizontal Measurement
11 121 181 14 6mm Vertical Measurement
12 130 117 11 6mm Vertical Measurement
13 400 96 16 6mm Vertical Measurement
14 400 117 15 6mm Vertical Measurement
15 405 224 14 6mm Vertical Measurement
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Imagescan: FS001581.XFF

Project: Prj00001

File Storage: E:\NATFIZ\HILTI\FS001581.XFF

Point: x: [mm] y: [mm] Cov.: [mm] Bar: Orientation: Usage:

1 361 31 43 36mm Vertical Measurement
2 364 74 43 36mm Vertical Measurement
3 366 203 45 36mm Vertical Measurement
4 360 353 40 36mm Vertical Measurement
5 359 503 38 36mm Vertical Measurement
6 181 224 23 6mm Horizontal Measurement
7 246 225 24 6mm Horizontal Measurement
8 181 271 23 6mm Horizontal Measurement
9 267 273 24 6mm Horizontal Measurement
10 267 522 56 8mm Horizontal Measurement
11 246 68 56 8mm Horizontal Measurement

2 2/



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННИ ОТ  ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА 
НА БЕТОНА ПО БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ МЕТОДИ 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършил замерванията:  инж. Мария Абаджиева 
 
 

 

 

2016г. 
гр. София 
 



Измерване: точка No1 - колона

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №1

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 61.0 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“

Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

7938 11.05.2016  10:20 AM 61.0 MPa Median EN 12/12 16. 8 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

45.0
49. 551.0 51.5 53.554. 054.5 55.0 55.557. 059.0 60.5

Q-Values

54.0
55.0

51.5
51.0
49.5
53.5

60.5
55.5
59.0

57.0
54.5
45.0

Stat is tics

Measurements
I nvalid meas urements

Median EN
Standard deviation

N
Ni

f
s

= 12
= 0 (0 %)

= 61. 0 MPa (54. 3 Q)
= 16. 8 MPa (4. 2 Q)

Sett ings
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Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
Unit

Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]



Impact counter Date & Time Mean value Averaging .. . Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

7950 11.05.2016  10:22 AM 32.5 MPa Median EN 12/12 5. 5 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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Form factor
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Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No2 - плоча

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №2

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 32.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

7987 11.05.2016  10:25 AM 49.5 MPa Median EN 12/12 12. 8 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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Form factor
Carbonation factor
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Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No3 - греда

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №3

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 49.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

7999 11.05.2016  10:26 AM 46.0 MPa Median EN 12/12 10. 3 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
Unit

Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No4-греда

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №4

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 46.0 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8023 11.05.2016  10:31 AM 34.5 MPa Median EN 12/12 10. 3 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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f
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Sett ings

Averaging mode
Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
Unit

Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No5-плоча

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №5

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 34.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8035 11.05.2016  10:31 AM 38.5 MPa Median EN 12/12 5. 8 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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= 5. 8 MPa (2. 3 Q)

Sett ings

Averaging mode
Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
Unit

Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No6-колона

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №6

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 38.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging . .. Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8072 11.05.2016  10:34 AM 39.5 MPa Median EN 12/12 9. 3 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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Sett ings

Averaging m ode
Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
Unit

Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[ Add]

Измерване: точка No7-колона

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №7

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 39.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging .. . Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8084 11.05.2016  10:35 AM 30.5 MPa Median EN 12/12 8. 8 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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Sett ings

Averaging mode
Conve rsion curve

Form factor
Carbonation factor
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Serial number
Spring type

Median EN
Curve EU

Cube 150mm (100% )
1.00
MPa

SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No8-плоча

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №8

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 30.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8047 11.05.2016  10:32 AM 31.5 MPa Median EN 12/12 6. 3 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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SH01-005- 0558
SilverSchm idt N

Comment

[Add]

Измерване: точка No9-плоча

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №9

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 31.5 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



Impact counter Date & Time Mean value Averaging ... Valid/Total Std dev. Conv.  curve Form factor Carbo.. .

8059 11.05.2016  10:33 AM 37.0 MPa Median EN 13/13 10. 8 MPa Curve EU Cube 150m... 1. 00

Q-Values diagram [or dered by value]
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[Add]

Измерване: точка No10-греда

OПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТТА НА НАТИСК НА СТОМАНОБЕТОНЕН
ЕЛЕМЕНТ ЧРЕЗ ПОВЪРХНОСТНА ТВЪРДОСТ

ПРОТОКОЛ №10

Стандартизиран метод:
-EN 12504-2:2012

Уред: PROCEQ SilverSchmidt PC N

-EN 13791:2007

Koeфициент за възраст на бетона: К=0.60 (>3600 дни)

Посока на удара : хоризонтално

инж. Мария Абаджиева

 ..................

Дата: 11.05.2016г.

Oтчетена якост на натиск:

Извършил замерването:

Rb = 37.0 x 0.6 = 17.1 MPa

Условия на измерването: стандартни

ОБЕКТ: НАТФИЗ„КРЪСТЬО САРАФОВ“ -

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20
м-ст „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвил: инж. Мария Абаджиева 
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НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ  
ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО 
„КРЪСТЬО САРАФОВ“  
София 1000, ул. „Г. С. Раковски” №108А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ТТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕКТ: 
 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И 
ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“  
 
СГРАДА НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 20,  
УПИ III – за КК „ВИТИЗ и трафопост“,  
кв. 470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София 
 
 
 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 
 
 
 

ПРОЕКТАНТ: арх. Никола Николов 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОФИЯ 
05.2016 

 



Технически паспорт на строеж: 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20 
находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“ 

 
 

Април 2016 г. 

ОБЕКТ:  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И   
   ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  
    
   СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20,  
   УПИ III – за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470,   
   м.“Центъра“, р-н „Средец“, гр.София 
 
ЧАСТ:   АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 
     
 

 СЪДЪРЖАНИЕ: 
    
   1. Копие от удостоверение за ППП за 2016 г.  
   на арх. Никола Николов    1 стр.  
   2. Обяснителна записка     1 стр. 
   3. Снимков материал     4 стр. 
   4. Графична част:       
    

Номер 
 

Наименование на чертежа Мащаб

А 01 Ситуация 1:500 
А 02 Разпределение сутерен 

кота -3.00 
1:50 

А 03 Разпределение партер 
кота ±0.00 

1:50 

А 04 Разпределение 1-ви етаж 
кота +3.20 

1:50 

А 05 Разпределение 2-ри етаж 
кота +6.40 

1:50 

А 06 Разпределение 3-ти етаж 
кота +9.60 

1:50 

А 07 Разпределение 4-ти етаж 
кота +12.80 

1:50 

А 08 Разпределение 5-ти етаж 
кота +16.00 

1:50 

А 09 Разпределение 6-ти етаж 
кота +19.10 

1:50 

А 10 План покрив 1:50 
А 11 Фасада североизток  

(главна фасада към ул. „Ст. Караджа”) 
1:50 

А 12 Фасада югозапад 1:50 
А 13 Фасада югоизток 1:50 
А 14 Фасада северозапад 1:50 
А 15 Разрез А-А 1:50 
А 16 Разрез Б-Б 1:50 
А 17 Разрез В-В 1:50 

 
 





Технически паспорт на строеж: 
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  

СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20 
находяща се в УПИ III-за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470, м. „Центъра“, р-н „Средец“, гр.София“ 

 
 

Април 2016 г. 

ОБЕКТ:  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И   
   ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ“ -  
   СГРАДА НА УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ №20,  
   УПИ III – за КК „ВИТИЗ и трафопост“, кв.470,   
   м.“Центъра“, р-н „Средец“, гр.София 
 
ЧАСТ:   АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 
 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
Настоящото архитектурно заснемане е извършено в периода април – май 2016г. в 
рамките на съставяне на Технически паспорт според изискванията на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ, чл. 176а, чл. 176б, чл. 176в). Обект на 
архитектурното заснемане е сградата на НАТФИЗ на ул. „Стефан Караджа” №20.  
 
Обектът е обществена сграда и служи за обучение на студенти от факултет 
„Екранни изкуства“ и факултет „Сценични изкуства“ на НАТФИЗ. Сградата е 
масивна със стоманобетонен скелет и стоманобетонни етажни плочи. Строена е 
след Втората световна война, най-вероятно в периода 1945 – 1955 г. Сградата има 
един подземен етаж (сутерен), шест надземни етажа (партер, 1-ви етаж, 2-ри етаж, 
3-ти етаж, 4-ти етаж, 5-ти етаж) и един тавански подпокривен етаж (6-ти етаж).  
 
При заснемането са посетени всички достъпни помещения и са взети основни 
светли размери на помещенията, отстояния на врати и прозорци до ъглите на 
помещенията, размери на врати и прозорци, височини на таваните и гредите. 
Където е възможно е установен вида на стените и таваните: масивни или сухо 
строителство. Установени са видовете настилки. Коодринационните височини на 
етажите (от готов под до готов под) са определени чрез измерване с лазерен 
нивелир по двете основни стълбища на сградата. За целите на изчертаването е 
прието идеализиране на взетите размери до ± 5см.   
 
При заснемането са използвани следните инструменти: лазерен нивелир Bosch 
PLL 360, лазерна ролетка Leica Disto D410, огледално-рефлексен фотоапарат 
Cannon, обикновена ролетка с дължина 8 метра, обикновен сгъваем метър и др. 
 
Заснети и начертани са всички основни разпределения, всички основни фасади и 
три характерни вертикални разреза – виж графична част. 
 
Стаманобетонните колони скрити в стени са дадени по предположение на 
проектантите по част Архитектура. За точното местоположение и размери на 
елементите на конструкцията да се гледа заснемането по част Конструктивна. 
 
Според направеното заснемане сградата има следните параметри: 
- застроена площ на етажите: сутерен 884.00 кв.м, партерен етаж 838.60 кв.м, 1-ви 
етаж 620.50 кв.м, 2-ри етаж 475.30 кв.м, 3-ти етаж 347.70 кв.м,  
4-ти етаж 475.30 кв.м, 5-ти етаж 324.20 кв.м, 6-ти етаж 281.70 кв.м; 
- застроена площ на сградата: 838.60 кв.м; 
- РЗП без площта на сутерена (по чл. 5, т. 18 от ДР на ЗУТ): 3363.40 кв.м; 
- РЗП с включена площ на сутерена: 4247.40 кв.м; 
 
Категория на строежа (по чл. 137, ал. 3, т. „в” от ЗУТ): Трета категория 
 
Съставил: арх. Никола Николов 



ИЗГЛЕД НА ГЛАВНА ФАСАДА КЪМ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 
  

ИЗГЛЕД НА ГЛАВНА ФАСАДА КЪМ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА



ИЗГЛЕД КЪМ ПОКРИВА ОТКЪМ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР

ЦЯЛОКТЕН ИЗГЛЕД НА ПОКРИВА



ИЗГЛЕД ОТ ЮГОЗАПАД - ФАСАДА КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР

ИЗГЛЕД ОТ ЮГ - ФАСАДА КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР



ОБЩ ИЗГЛЕД АУЛА 

ВХОДНО ФОАЙЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ - ПОГЛЕД ПРЕЗ АТРИУМА КЪМ ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

   - Акт № 01695 за публична държавна собственост  
   от 23.07.1999 г. - копие 
 
   - Становище за пожарна и аварийна безопасност за 
   строеж „Клуб-театър“ в сутеренния етаж с изх. №36 
   от 08.01.02г. - копие 
 
   - Удостоверение за ползване на строеж по   
   предназначение №51 от 1.10.2002г. за „Музикален  
   клуб-театър „Битбургер“ – копие 
 
 

 





9. llPE)J,OCTABEHH ITPABA B'hPXY HMOTA: 
IHaUHomuIH2 ~u\:aAeMHH 3a TeaT}>aJIHO if 4»HJIMOBO H3KYCTBO "KP'bCThO Capaq,oB" , Ha 

OCHOBllHHe : 3anOBe,ll{ Hll MHll OT 1986 r. 

" 

(AKT 3a n e~OCTaBjlHe, n aBO, C 

10. PA3ll0PE)K)J.AHIDI C "MOTA (C l!ACT OT MMOTA) 

(AKT 3a a:mo e)KJI.aHe, OnHCaHHe, n H06 eTaTeJIH) 

iO. H..MOThT E BKJIIOqEH B KA.IIHTAJIA HA ThPrOBCKO ,llPYJKECTBO: 

I (AKT, npaBHO oCHoBaHHe, Apy)!(eCTBo)

In.AI{TOC'hCTABHTEJI: (TpHTe OMeHa II AJl'b:lKHOCT):

I):lll51Ha MBaHOBa 

I 

~3Al>EJIEJKKM, 3a n - nIl - 12 .HX< A.Z\C 3'1, 01 696/ 07.1999c. 

I 

I 
1__ _ __ _____________________-----" 



" 
CO<FviSI, yn. "nere" Ne 6, n.K. 1040, Tene<FoH 98778 1 <FaKe 986 1837 

."//.............:/ .. ; ............;. 

YL(OCTOBEPEHlIE 


~2 51 OT 1.1 O.2002r 

3a non3Bane Ha CTpOe:IK (06eKT) no npe)lHa3H~PleHHe 


Ha OCHOBaHHe LIJI. 4, aJI.(2), BbB Bpb3Ka C cUI. 4, an. (1), T.T. 2, 3, 4 11 6 

OT Hape,IJ,6a N2 6 3a pa3pernaBaHe nOJI3BaHCTO CTpOe)l(HTe B Peny6.~I1Ka 

EbJIraplI5f (06H. }],B. 6p.54 OT 200 1r), 11 lICKaHe Ha lIHBecTliTopa 

(ynbJIHOMorueHo OT Hero JIHue) C BX. N2 Af-94-rI-110 OT 24.09.02r ce )J;aBa 

HaCT05frueTO y)J;ocToBepeHHe 3a nOJI3BaHe no rrpe,IJ,Ha3HaQeHlIe Ha CTpOe)l( 

(06eKT): 

IYlY3HKaneH KJly6- TeaTbp "EHT6yprep" Ha YJl. "CTeWaH KapaUlKa" N!.! 
20 
Haxo,IJ,5fIll: ce B yperyJIHpaH n03e:tvmeH HMOT (HMOT IT-JI III-12), KB. 470 ,ITO 

ITJIaHa Ha rpa,IJ, CO¢lI5f, MeCTHOCT "UeHThpa" C aI(MlIHHcTpaTHBeH a,IJ,pec: 

YJI. "CTecpaH Kapa,IJ,)l(a" N2 20. 

C06cTBeHHK Ha Crpa,IJ,aTa e : HaUJ-IOHCL'1Ha aKa,IJ,eMII5f 3a TeaTpaJIHO H 

CPJ-:InMOBO H3KYCTBO "KPbCTbO CapacpoB", Cb3I(a,IJ,eHa c perneHHe Ha 

Hap0,IJ,HOTO cb6paHHe -,IlB. 6p. 68 OT 95r, C )J;aHbqeH N2 1220026473, 

EYJICTAT K)-000670723, CbC ce)J;anHlUe H a,IJ,pec [-fa ynpaBJIeHHe rp. 
COCPWI, YJI. 'T.C. PaKOBCKH" ~2 108 A, npe,IJ,CTaB';l5IBaHa OT I1BaH UBeTaHoB 

AJIeKCaHI(pOB EfH 4409276666. 

HHBecHnop e: OO)l penlcTpilpaHa OT Coqn!HCKH rpa,IJ,CKH 

Cb,.TJ.-CPHPMCHO OT;xeJIeHHe qrnpMeHo )J;eno N2 14626/95r., CbC Ce,IJ,aJIHllle 11 

a,npec rp. COcpYi5I, YJI. "CTecpaH Kapa)J;)l(a" N2 20, EYJICTAT 831919283 , 

)J;aHbLIeH N2 2220068512 ,npeL(CTaBmmaHo OT I1eTbo rIbpBaHoB I1BaHoB 

EfH 59 12 116447. 

CTpOe)l(b T (ooeKTh'I) e H3nb;lHeH, B CbOTBeTCTBHe C ElBa 3a r:poycrBaHe II 
. c . 

npoeKTHpaHe, H3L(aL(eHa Ha ......... , O,IJ,OOpeHH H eK3eKj'THBHI1 rrpoeKTH , 

V3aKOH51BaHe npoeKTH ( Y3aKOH5fBaHe 3a 3ary6eHH rrpoeKHI) ,II II3UalI,eH 

3KT 3a V3aKOH51BaHe X!!126 OT 7.11.97r , m/laneH OT UAf:CO (paHOI~ 

H OTfOBap5f Ha H3HCKBaHYLSUa Kb;\[ CTWle)l(HTe. CbrnaCHO qn. 169, 
1. 

3a CTpOe)l(a (o6eKTa) ca npe;xcTaBeHH CJle,IJ,HHTe CTaHOBHrua H fIHC!'vfeHH 

pa3peWeHH5f OT CrreUH2lJ1H3HpaHHTe KOHTPOJIHH opraHH Ii eKCfIJ10aTaLXHOHHH 



1.TIo:>KapHa 11 aBap11MHa 6e30naCHOCT N2 36 OT 8.0 1.02rr. 

2.CalunapHo paJpeIIllneflHo.N'2 2247 OT 18.09.02r. 

3. "EnEKTPOCHl\]3,n5IBAHE" HEK NQ 01005220 12r 


4."CoqnIMcKa Bo,na" .N2 1004354-6. 

C HaCT05IIIl,eTO ce y,nocTOBep5IBa, 'Ie OTI11CaHI151 no-rope CTpOe:>K, (o6eKT), 


MO:>Ke ,na ce nOfl3Ba TIO npe;XHa3Ha'IeHHe. 

TIPH TIOfl3BaHeTO Ha o6eKTa ;xa ce CTIa3BaT 3aKOHOBHTe pa3IIope;x6I1. 

KMeT Ha paMoH "Cpe;xeu": 
". (!:iH)K: TonopoB) 

",) 



PEfVlOHAAHO 3BEHO trIlAE - CnBP" 

PAlAOHHA 

nOJKAPHA ABAPVlUHA EE30flACHOCT 

No .. '1)1& 'I)',."""
llama ..a'D... :f.~...'£J... ... :. 

APM" ODA 
yJI. "CT.Kapa,rJ.)Ka" N220 

ITo r. 

3a "Kny6-TeaTbP", 

"CT.Kapa)J)Ka" rp. paMOH 

no 11a 411.5, an.2 OT Hape,Ll,6a N26 Ha MPPE 6p.54 OT 2001 

KHIDKa Ha 

Ha mCCTeTa)KHa o6rueCTBeHa Ha e OT Cblll.aTa c 
nO}!<.ap03allUfTHH CTem:L B KJIy6-peCTopuHTU ca 06oco6eHH 30Ha 3a KOHcYMauJuI; peCTopaHTCKa 

TeXHlfLlCCKU 11 rrOMOlll.HH nOMCll(eHHH. 0,Ll,06peHillI rrpoeKT C OIJ;EHKA C per.N2M

151 10. e lI.3XOA HaBbH KbM 

rrpaBoJU1HeMHa cTbJl6a( cTOMaH06eTOIiHa}H eBaKya~uoHeH H3XO,[( H oqJM:ca 

HHCTana[(H5ITa B o6eKTa e 

TeXHWlCCKa Bb3MO)KHOCT3a If3KJ1lOQBaHe Ha 

11 OT,Ll,eJ15IHe Ha ,Ll,eHOHOlll.HHTe 

e 

CT AHOBI1lI\E: 

c H3BHTH CTbrrana KbM cpoaMeTo }Ia 

Ha eTemITe H TaBaHa B 

Ma3HJlKaTa. MORTl1paHO e c 
Ha pa60Ta 

IIbTIfluaTa 3a 

- 06oPY,Ll,BaHli. 

raceHe CbfJlaCHO 

Ha 

COCPU7I 1000, "Ek3apx Ciocucp" N246 A meA.: 84 - 161, 82 - 06 

http:rrOMOlll.HH


.KapaJJ)I<a" Ns!20, 
H 

l'brOTBHJl: 
reOprl1eB 

PC 
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